УКРАЇНА
МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
ПРОТОКОЛ
Від 10 вересня 2019 року № 27
м.Миколаїв

Двадцять сьома позачергова сесія
обласної ради сьомого скликання
Місце проведення:
сесійний зал обласної ради,
11 година

Перед початком роботи двадцять сьомої позачергової сесії обласної ради
сьомого скликання головуюча Москаленко В. вручила почесні державні
нагороди кращим представникам територіальних громад Миколаївської області.
Розпорядженням голови обласної ради за вагомий особистий внесок у
соціально-економічний розвиток Миколаївщини, розбудову і становлення
місцевого самоврядування, багаторічну самовіддану працю, активну
депутатську діяльність і громадську позицію відзнакою Миколаївської обласної
ради - "За заслуги перед Миколаївщиною" І ступеня нагороджено
ПІДГОРОДИНСЬКОГО Миколу Олексійовича, депутата Миколаївської
обласної ради сьомого скликання.
Розпорядженням голови обласної ради за значний особистий внесок у
справу зміцнення обороноздатності та підтримання високої мобілізаційної
готовності Миколаївської області, сумлінну самовіддану працю, високі особисті
досягнення у службовій діяльності відзнакою Миколаївської обласної ради "Хрест Святого Миколая" нагороджено ІВАНОВА Сергія Олександровича,
військового комісара Миколаївського обласного військового комісаріату.
Розпорядженням голови обласної ради за вагомий особистий внесок у
розвиток фізичної культури і спорту, підвищення іміджу Миколаївської області
в Україні та на міжнародній арені, високу професіоналізм, активну життєву
позицію Почесною грамотою обласної ради нагороджено ВАСИЛЬЄВА
Костянтина Володимировича, директора Миколаївської обласної комунальної
комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 1.
Розпорядженням голови обласної ради за вагомий особистий внесок у
розвиток національної освіти, інноваційний підхід у навчанні та вихованні
підростаючого покоління, багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм
та активну життєву позицію Почесною грамотою обласної ради нагороджено
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ВАСИЛЬЧЕНКО Марину Борисівну, вихователя Себинського
дошкільної освіти Новоодеського району Миколаївської області.

закладу

За
сприяння
розвитку
місцевого
самоврядування,
високий
професіоналізм, активну громадську діяльність, вагомий внесок у здійснення
Асоціацією заходів щодо захисту прав та спільних інтересів територіальних
громад Почесною грамотою Всеукраїнської асоціації органів місцевого
самоврядування "Українська асоціація районних та обласних рад" нагороджено:
БОГДАНЦЕВА Василя Васильовича, голову Єланецької районної ради
Миколаївської області;
БОГУШ Раїсу Олексіївну, голову Березнегуватської районної ради
Миколаївської області;
МАТВЄЄВА Ігоря Семеновича, голову Вітовської районної ради Миколаївської
області;
ФЕСЬКО Тамару Миколаївну, сільського голову Новомар'ївської об'єднаної
територіальної громади Братського району Миколаївської області.
За багаторічну сумлінну працю у фінансовій сфері, високий
професіоналізм, відповідальне ставлення до виконання службових обов’язків
Почесною грамотою Міністерства фінансів України нагороджено ІЩЕНКА
Вадима Павловича, директора департаменту фінансів облдержадміністрації.
Слово для виступу надано голові Ради старійшин Ради національних
товариств
у
Миколаївській
області
Каймаразову
Султан-Мураду
Джамалутдиновичу.
Виступаючий висловив подяку депутатському корпусу обласної ради та
особисто голові обласної ради Москаленко В. за тісну співпрацю з Радою
національних товариств у Миколаївській області, вагомий внесок у збереження
міжнаціонального миру й злагоди в Україні, розвиток культури етнічних
спільнот, постійну підтримку проєктів і програм Ради національних товариств у
Миколаївській області.
Далі проведено реєстрацію депутатів, присутніх у сесійному залі, за
допомогою електронної системи для голосування.
Всього обрано депутатів - 64
Зареєструвалися на сесії - 53
Відсутні з поважних причин – 11
Двадцять сьому позачергову сесію Миколаївської обласної ради сьомого
скликання оголошено відкритою.
(Лунає Державний Гімн України)
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ЗАПРОШЕНІ: керівництво облдержадміністрації, голови обласної ради
попередніх скликань, голови районних рад та райдержадміністрацій, міські
голови, голови об'єднаних територіальних громад, керівники ряду підприємств,
департаментів та управлінь, представники засобів масової інформації,
працівники виконавчого апарату обласної ради.
Далі головуюча вносить пропозицію про обрання секретаріату сесії у
кількості 2-х депутатів: Солтис О. (політична партія "Опозиційний блок"),
Чорний С. політична партія "Блок Петра Порошенка "Солідарність").
Склад секретаріату сесії затверджено одноголосно.
Перед затвердженням проєкту порядку денного та регламенту роботи
двадцять сьомої позачергової сесії обласної ради головуюча Москаленко В.
підкреслила, що усі депутатські звернення, проголошені депутатами обласної
ради, під час засідань постійних комісій обласної ради, будуть відпрацьовані в
установленому чинним законодавством порядку.
Крім цього, - підкреслила головуюча, - до порядку денного сесії включено
питання "Про розподіл субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на
співфінансування впровадження проектів-переможців обласного конкурсу
проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2018 року на 2019 рік"
та депутатські запити депутатів обласної ради, а саме:
депутата обласної ради Чорного Сергія Віталійовича - щодо включення до
перспективного плану розвитку Миколаївської області на 2019-2021 роки
проєкту "Будівництво навчального корпусу зі спортивною залою по
вул. Степова, 69, с. Мостове Доманівського району Миколаївської області. Нове
будівництво" з можливістю співфінансування з обласного бюджету у 2019 році;
депутата обласної ради Рубського Геннадія Івановича - щодо
фінансування робіт стосовно реалізації проєкту "Реконструкція дамби-переїзду
ставка на території Баштанської міської ради Баштанського району";
депутатської фракції політичної партії "Наш край" в обласній раді - щодо
звернення до Державного агентства автомобільних доріг України стосовно
внесення автомобільної дороги Т-15-13 Нечаяне - Очаків до переліку об’єктів
поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування
державного значення у 2020 році для забезпечення фінансування за рахунок
спеціального фонду державного бюджету;
депутата обласної ради Невінчанного Максима Андрійовича - щодо
зупинення процесу приватизації деяких підприємств Миколаївської області.
В обговоренні проєкту порядку денного двадцять сьомої позачергової
сесії обласної ради взяли участь: Резніков І. (депутатська група "Опозиційна
платформа - "За життя"), Фроленко В. (депутатська група "Опозиційна
платформа - "За життя"), Кормишкін Ю. (політична партія "Наш край"),
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Ясинський О. (політична партія "Опозиційний блок"), Невеселий В. (політична
партія "Відродження"), Невінчанний М. (політична партія "Опозиційний блок"),
Ніколенко А. (політична партія "ВО "Батьківщина"), Паламарюк П. (політична
партія "Опозиційний блок"), Демченко Т.В. (політична партія "Нова держава"),
Олабін В. (політична партія "Опозиційний блок"), Талпа М. (політична партія
"Блок Петра Порошенка "Солідарність"), Жосан В. (політична партія "Блок
Петра Порошенка "Солідарність"), Рубський І. (політична партія
"Відродження"), Марін Г. (політична партія "Українське об’єднання патріотів –
"УКРОП"), Москаленко В. – голова обласної ради.
У ході обговоренні проєкту порядку денного двадцять сьомої позачергової
сесії обласної ради депутатами обласної ради внесено ряд суттєвих пропозицій,
зокрема:
депутат обласної ради Резніков І. запропонував включити до порядку
денного сесії питання про створення робочої групи з розгляду питання,
пов'язаного з будівництвом об'їзної дороги у м.Миколаєві для великовагового
транспорту, який забезпечує вантажопотік до морських портів та терміналів;
депутат обласної ради Фроленко В. вніс пропозицію щодо включення до
порядку денного сесії обласної ради депутатського запиту про створення
робочої групи з вивчення питання щодо незаконної ліквідації Привільненської
спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату Баштанського району
Миколаївської області;
депутат обласної ради Кормишкін Ю. запропонував виключити з порядку
денного сесії такі питання:
№ 8 "Про управління майном спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст Миколаївської області".
№ 16 "Про надання згоди на безоплатну передачу нерухомого майна, яке
розташоване за адресою: проспект Героїв України, 4, м. Миколаїв, з державної
власності у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст
Миколаївської області".
№ 17 "Про розподіл субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам
на співфінансування впровадження проектів-переможців обласного конкурсу
проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2018 року на 2019 рік".
№ 18 "Про внесення змін до плану роботи Миколаївської обласної ради
на 2019 рік".
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№ 19 "Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до
Президента України, Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України
щодо
включення сільськогосподарських товаровиробників до переліку
підприємств, які не зобов’язані отримувати ліцензію на місце зберігання
пального".
Депутат обласної ради Невінчанний М. запропонував включити до
порядку денного сесії питання про звіт голови обласної ради та про Звернення
до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України
стосовно недопущення приватизації підприємств Миколаївської області.
Депутат обласної ради Паламарюк П. вніс пропозицію включити до
порядку
денного
сесії
депутатський
запит
про
звернення
до
облдержадміністрації, управління охорони здоров'я облдержадміністрації щодо
проведення службового розслідування стосовно некомпетентних дій лікарів
Миколаївської обласної клінічної лікарні, притягнення їх до відповідальності та
фахової переатестації.
Депутат обласної ради Демченко Т. запропонувала:
включити до порядку денного сесії питання про дострокове припинення
повноважень голови обласної ради та про Звернення до Президента України
Володимира Зеленського щодо недопущення призначення головою
облдержадміністрації представника з іншого регіону України;
розглянути сьогодні на пленарному засіданні обласної ради лише ті
питання, які стосуються стану автомобільних доріг Миколаївської області, а
решту питань порядку денного двадцять сьомої позачергової сесії обласної ради
розглянути на черговій сесії 30 вересня 2019 року.
Депутат обласної ради Олабін В.:
наголосив на пропозиціях погоджувальної ради з підготовки двадцять
сьомої позачергової сесії обласної ради щодо розгляду на пленарному засіданні
лише питань, пов'язаних з критичним станом автомобільних доріг у
Миколаївській області;
підтримав пропозиції колег-депутатів про включення до порядку денного
двадцять сьомої позачергової сесії обласної ради питання про дострокове
припинення повноважень голови обласної ради.
Пропозиції депутатів, внесені в ході обговорення проєкту порядку
денного сесії, поставлено на голосування.
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Першою на голосування поставлено пропозицію депутата Резнікова І.
Підсумки голосування:
"за" – 21
"проти" – 0
"утримались" – 2
"не голосували" - 32
"всього" – 55.
Наступною проголосовано пропозицію депутата Фроленка В.
Підсумки голосування:
"за" – 42
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 13
"всього" – 55.
Далі на голосування поставлено пропозиції депутата Кормишкіна Ю.
За підсумками голосування підтримано пропозицію депутата
Кормишкіна Ю щодо зняття з розгляду на сесії лише питання № 8 "Про
управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
Миколаївської області".
Підсумки голосування:
"за" – 33
"проти" – 0
"утримались" – 1
"не голосували" - 20
"всього" – 54.
Пропозиції депутата Кормишкіна Ю. щодо зняття з розгляду на сесії
питань № 10, № 16, № 17, № 18, № 19 не підтримано.
Далі на голосування поставлено пропозицію депутата Невінчанного М.
Підсумки голосування:
"за" – 20
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 34
"всього" – 54.
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Наступною проголосовано пропозицію депутата Паламарюка П.
Підсумки голосування:
"за" – 34
"проти" – 0
"утримались" – 25
"не голосували" - 19
"всього" – 55.
Останньою на голосування поставлено пропозицію депутата Демченко Т.
Підсумки голосування:
"за" – 5
"проти" – 2
"утримались" – 7
"не голосували" - 40
"всього" – 54.
Депутатом Кормишкіним Ю. внесено пропозицію спочатку проголосувати
за прийняття проєкту порядку денного двадцять сьомої позачергової сесії
обласної ради за основу з урахуванням внесених депутатами пропозицій та
виключених з порядку денного питань, а потім прийняти порядок денний сесії в
цілому.
Проведено поіменне голосування за прийняття порядку денного сесії за
основу.
Підсумки голосування:
"за" – 36
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 17
"всього" – 53.
Далі проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи
для голосування за прийняття порядку денного двадцять сьомої позачергової
сесії обласної ради в цілому з доповненнями.
Підсумки голосування:
"за" – 38
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 15
"всього" – 53.
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До порядку денного двадцять сьомої позачергової сесії обласної ради
сьомого скликання включено такі питання:
1. Про визнання повноважень депутата Миколаївської обласної ради
сьомого скликання замість того, який вибув.
Доповідач: Пономаренко І. – голова Миколаївської обласної
виборчої комісії.
2. Про припинення діяльності Миколаївського обласного Будинку дитини
Миколаївської обласної ради в результаті реорганізації шляхом перетворення у
Комунальне некомерційне підприємство "Миколаївський обласний Будинок
дитини" Миколаївської обласної ради.
Доповідач: Черненко О. – в.о. начальника управління охорони
здоров’я облдержадміністрації.
3. Про припинення діяльності Миколаївської обласної дитячої
інфекційної лікарні Миколаївської обласної ради та Миколаївської обласної
інфекційної лікарні Миколаївської обласної ради шляхом їх злиття у
Комунальне некомерційне підприємство "Миколаївський обласний центр
лікування інфекційних хвороб" Миколаївської обласної ради.
Доповідач: Черненко О. – в.о. начальника управління охорони
здоров’я облдержадміністрації.
4. Про припинення діяльності Миколаївського обласного лікарськофізкультурного диспансеру Миколаївської обласної ради та Миколаївської
обласної лікарні відновного лікування Миколаївської обласної ради в
результаті реорганізації шляхом їх злиття і створення на їх базі Комунального
некомерційного підприємства "Миколаївський обласний центр медичної
реабілітації та спортивної медицини" Миколаївської обласної ради.
Доповідач: Черненко О. – в.о. начальника управління охорони
здоров’я облдержадміністрації.
5. Про припинення діяльності Миколаївської обласної бази спеціального
медичного постачання Миколаївської обласної ради в результаті реорганізації
шляхом перетворення у Комунальне некомерційне підприємство "Миколаївська
обласна база спеціального медичного постачання" Миколаївської обласної
ради.
Доповідач: Черненко О. – в.о. начальника управління охорони
здоров’я облдержадміністрації.
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6. Про припинення діяльності Миколаївської обласної психіатричної
лікарні №1 Миколаївської обласної ради, Миколаївської обласної
психіатричної лікарні №2 Миколаївської обласної ради, Миколаївського
обласного наркологічного диспансеру Миколаївської обласної ради шляхом їх
злиття у Комунальне некомерційне підприємство "Миколаївський обласний
центр психічного здоров’я" Миколаївської обласної ради.
Доповідач: Черненко О. – в.о. начальника управління охорони
здоров’я облдержадміністрації.
7. Про припинення діяльності Миколаївського обласного дитячого
туберкульозного санаторію "Дубки" Миколаївської обласної ради та
Миколаївського обласного дитячого кардіоревматологічного санаторію
"Південний" Миколаївської обласної ради в результаті реорганізації шляхом їх
злиття і створення на їх базі Комунального некомерційного підприємства
"Обласний дитячий центр медичної реабілітації" Миколаївської обласної ради.
Доповідач: Черненко О. – в.о. начальника управління охорони
здоров’я облдержадміністрації.
8. Про внесення змін до Статуту Миколаївського обласного центру
здоров’я Миколаївської обласної ради.
Доповідач: Черненко О. – в.о. начальника управління охорони
здоров’я облдержадміністрації.
9. Про обрання представників громадськості до складу поліцейської
комісії Головного управління Національної поліції в Миколаївській області.
Доповідач: Москаленко В. – голова обласної ради.
10. Про критичний стан автомобільних доріг загального користування
державного та місцевого значення Миколаївської області.
Доповідач: Ганіч М. – заступник начальника служби
автомобільних доріг у Миколаївській області з
експлуатаційного утримання.
11. Про звіт обласної державної адміністрації щодо виконання Програми
розвитку автомобільних доріг загального користування Миколаївської області
на 2016-2019 роки.
Доповідач: Сікорський С. – заступник начальника управління
інфраструктури облдержадміністрації.
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12. Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Верховної
Ради України щодо внесення змін до Закону України "Про джерела
фінансування дорожнього господарства України" щодо удосконалення
механізму фінансування дорожньої галузі.
Доповідач: Кротов А. – заступник голови обласної ради.
13. Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Кабінету
Міністрів України щодо реорганізації дочірнього підприємства "Миколаївський
облавтодор" відкритого акціонерного товариства "Державна акціонерна
компанія "Автомобільні дороги України".
Доповідач: Кротов А. – заступник голови обласної ради.
14. Про надання згоди на безоплатну передачу індивідуально визначеного
майна зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
Миколаївської області у комунальну власність територіальних громад області.
Доповідач: Удовиченко О. – директор департаменту освіти і
науки облдержадміністрації.
15. Про надання згоди на безоплатну передачу нерухомого майна, яке
розташоване за адресою: проспект Героїв України, 4, м. Миколаїв, з державної
власності у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст
Миколаївської області.
Доповідач: Москаленко В. – голова обласної ради.
16. Про розподіл субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на
співфінансування впровадження проектів-переможців обласного конкурсу
проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2018 року на 2019 рік.
Доповідач: Москаленко В. – голова обласної ради.
17. Про внесення змін до плану роботи Миколаївської обласної ради на
2019 рік.
Доповідач: Кротов А. – заступник голови обласної ради.
18. Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Президента
України, Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України щодо
включення сільськогосподарських товаровиробників до переліку підприємств,
які не зобов’язані отримувати ліцензію на місце зберігання пального.
Доповідач: Кротов А. – заступник голови обласної ради.
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19. Депутатські запити депутатів обласної ради.
1. СЛУХАЛИ:
Про визнання повноважень депутата Миколаївської обласної ради
сьомого скликання замість того, який вибув.
Доповідач: Пономаренко І. – голова Миколаївської обласної
виборчої комісії.
Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради.
Підсумки голосування:
"за" – 36
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 16
"всього" – 52.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 1 додається та формується в окрему справу).
2. СЛУХАЛИ:
Про припинення діяльності Миколаївського обласного Будинку
дитини Миколаївської обласної ради в результаті реорганізації шляхом
перетворення у Комунальне некомерційне підприємство "Миколаївський
обласний Будинок дитини" Миколаївської обласної ради.
Доповідач: Черненко О. – в.о. начальника управління охорони
здоров’я облдержадміністрації.
В обговоренні взяли участь: Лучний М. (депутатська група "Опозиційна
платформа - "За життя"), Демченко Т. (політична партія "Нова держава"),
Кротов А. – заступник голови обласної ради, Бондар О. (політична партія
"ВО "Батьківщина"), Кушнір О. – виконувач функцій і повноважень голови
облдержадміністрації, Богданцев В. – голова Єланецької районної ради,
Москаленко В. – голова обласної ради.
У ході обговорення проєкту рішення заступник голови обласної ради
Кротов А. запропонував звернутися до облдержадміністрації щодо надання
депутатам обласної ради інформації про кількість патронатних родин у
Миколаївській області.
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Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради.
Підсумки голосування:
"за" – 37
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 12
"всього" – 49.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 2 додається та формується в окрему справу).
3. СЛУХАЛИ:
Про припинення діяльності Миколаївської обласної дитячої
інфекційної лікарні Миколаївської обласної ради та Миколаївської
обласної інфекційної лікарні Миколаївської обласної ради шляхом їх
злиття у Комунальне некомерційне підприємство "Миколаївський
обласний центр лікування інфекційних хвороб" Миколаївської обласної
ради.
Доповідач: Черненко О. – в.о. начальника управління охорони
здоров’я облдержадміністрації.
Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради.
Підсумки голосування:
"за" – 36
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 14
"всього" – 50.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 3 додається та формується в окрему справу).
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4. СЛУХАЛИ:
Про припинення діяльності Миколаївського обласного лікарськофізкультурного диспансеру Миколаївської обласної ради та Миколаївської
обласної лікарні відновного лікування Миколаївської обласної ради в
результаті реорганізації шляхом їх злиття і створення на їх базі
Комунального некомерційного підприємства "Миколаївський обласний
центр медичної реабілітації та спортивної медицини" Миколаївської
обласної ради.
Доповідач: Черненко О. – в.о. начальника управління охорони
здоров’я облдержадміністрації.
В обговоренні взяли участь: Ковальчук П. (політична партія "Українське
об’єднання патріотів – "УКРОП"), Іванова Н. (політична партія "Блок Петра
Порошенка "Солідарність"), Олабін В. (політична партія "Опозиційний блок"),
Каражей О. (політична партія "Блок Петра Порошенка "Солідарність"),
Кротов А. – заступник голови обласної ради, Демченко Т. (політична партія
"Нова держава"), Москаленко В. – голова обласної ради.
Під час обговорення проєкту рішення депутат обласної ради Ковальчук П.
запропонував
управлінню
охорони
здоров'я
облдержадміністрації
проінформувати депутатів обласної ради на наступній сесії стосовно заходів, які
вживаються в Миколаївській області для зниження рівня захворюваності
населення на туберкульоз.
Депутат обласної ради Олабін В. порушив питання про причини
проведення ремонту відділення водотерапії Миколаївської обласної лікарні
відновного лікування Миколаївської обласної ради, який триває з 2015 року.
Запропонував усі проєкти рішень, які стосуються реорганізації закладів
охорони здоров'я, доповнити словами "без скорочення ліжко-місць та медичного
персоналу".
Депутат обласної ради Демченко Т. порушила питання реконструкції
Миколаївської обласної лікарні відновного лікування Миколаївської обласної
ради.
Далі проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи
для голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради.
Підсумки голосування:
"за" – 29
"проти" – 0
"утримались" – 1
"не голосували" - 22
"всього" – 52.
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У зв'язку з тим, що проєкт рішення не набрав необхідної кількості голосів,
запропоновано повернутися до голосування з цього питання пізніше.
5. СЛУХАЛИ:
Про припинення діяльності Миколаївської обласної бази
спеціального медичного постачання Миколаївської обласної ради в
результаті реорганізації шляхом перетворення у Комунальне некомерційне
підприємство "Миколаївська обласна база спеціального медичного
постачання" Миколаївської обласної ради.
Доповідач: Черненко О. – в.о. начальника управління охорони
здоров’я облдержадміністрації.
Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради.
Підсумки голосування:
"за" – 37
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 14
"всього" – 51.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 5 додається та формується в окрему справу).
6. СЛУХАЛИ:
Про припинення діяльності Миколаївської обласної психіатричної
лікарні №1 Миколаївської обласної ради, Миколаївської обласної
психіатричної лікарні №2 Миколаївської обласної ради, Миколаївського
обласного наркологічного диспансеру Миколаївської обласної ради
шляхом їх злиття у Комунальне некомерційне підприємство
"Миколаївський обласний центр психічного здоров’я" Миколаївської
обласної ради.
Доповідач: Черненко О. – в.о. начальника управління охорони
здоров’я облдержадміністрації.
В обговоренні взяли участь: Настоящий І. (політична
"Опозиційний блок"), Москаленко В. – голова обласної ради.

партія
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Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради.
Підсумки голосування:
"за" – 43
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 9
"всього" – 52.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 6 додається та формується в окрему справу).
7. СЛУХАЛИ:
Про припинення діяльності Миколаївського обласного дитячого
туберкульозного санаторію "Дубки" Миколаївської обласної ради та
Миколаївського обласного дитячого кардіоревматологічного санаторію
"Південний" Миколаївської обласної ради в результаті реорганізації шляхом їх
злиття і створення на їх базі Комунального некомерційного підприємства
"Обласний дитячий центр медичної реабілітації" Миколаївської обласної ради.
Доповідач: Черненко О. – в.о. начальника управління охорони
здоров’я облдержадміністрації.
Підсумки голосування:
"за" – 39
"проти" – 0
"утримались" – 1
"не голосували" - 12
"всього" – 52.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 7 додається та формується в окрему справу).
8. СЛУХАЛИ:
Про внесення змін до Статуту Миколаївського обласного центру
здоров’я Миколаївської обласної ради.
Доповідач: Черненко О. – в.о. начальника управління охорони
здоров’я облдержадміністрації.
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Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради.
Підсумки голосування:
"за" – 40
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 10
"всього" – 50.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 8 додається та формується в окрему справу).
9. СЛУХАЛИ:
Про обрання представників громадськості до складу поліцейської
комісії Головного управління Національної поліції в Миколаївській
області.
Доповідач: Талпа М. – голова постійної комісії обласної ради з
питань
законності,
депутатської
діяльності,
антикорупційної і регуляторної політики, зв’язків з
органами місцевого самоврядування та засобами
масової інформації.
В обговоренні взяли участь: Невінчанний М. (політична партія
"Опозиційний блок"), Олабін В. (політична партія "Опозиційний блок"),
Кормишкін Ю. (політична партія "Наш край"), Москаленко В. – голова обласної
ради.
Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради.
Підсумки голосування:
"за" – 37
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 12
"всього" – 49.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 9 додається та формується в окрему справу).
Головуюча Москаленко В. запропонувала повернутися до повторного
голосування з питання "Про припинення діяльності Миколаївського обласного
лікарсько-фізкультурного диспансеру Миколаївської обласної ради та
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Миколаївської обласної лікарні відновного лікування Миколаївської обласної
ради в результаті реорганізації шляхом їх злиття і створення на їх базі
Комунального некомерційного підприємства "Миколаївський обласний центр
медичної реабілітації та спортивної медицини" Миколаївської обласної ради".
Слово для виступу та надання роз'яснень надано заступнику голови
облдержадміністрації Кушніру О.
Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради "Про припинення
діяльності Миколаївського обласного лікарсько-фізкультурного диспансеру
Миколаївської обласної ради та Миколаївської обласної лікарні відновного
лікування Миколаївської обласної ради в результаті реорганізації шляхом їх
злиття і створення на їх базі Комунального некомерційного підприємства
"Миколаївський обласний центр медичної реабілітації та спортивної медицини"
Миколаївської обласної ради".
Підсумки голосування:
"за" – 44
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 5
"всього" – 49.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 4 додається та формується в окрему справу).
За пропозиціями депутатів у роботі пленарного засідання обласної ради
оголошено перерву.
ПІСЛЯ ПЕРЕРВИ
10. СЛУХАЛИ:
Про критичний стан автомобільних доріг загального користування
державного та місцевого значення Миколаївської області.
Доповідач: Ганіч М. – заступник начальника служби
автомобільних доріг у Миколаївській області з
експлуатаційного утримання.
В обговоренні взяли участь: Невінчанний М. (політична партія
"Опозиційний блок"), Катрич А. (політична партія "Блок Петра Порошенка
"Солідарність"), Ковальчук П. - (політична партія "Українське об’єднання
патріотів – "УКРОП"), Талпа М. (політична партія "Блок Петра Порошенка
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"Солідарність"), Сіроштан О. (депутатська група "Опозиційна платформа - "За
життя"), Фроленко В. (депутатська група "Опозиційна платформа - "За життя"),
Демченко Т. (політична партія "Нова держава"), Невеселий В. (політична партія
"Відродження"), Крет Ю. (політична партія "Відродження"), Марін Г.
(політична партія "Українське об’єднання патріотів – "УКРОП"), Олабін В.
(політична партія "Опозиційний блок"), Джупінін Ю. (політична партія
"Українське об’єднання патріотів – "УКРОП"), Бондар О. (політична партія
"ВО "Батьківщина"), Мухарський І. – заступник голови Миколаївської районної
ради, Корнієнко М. – заступник голови Радсадівської об'єднаної територіальної
громади, Сейрік С. – заступник головного інженера дорожньо-будівельної
організації "Ростдорбуд", Жосан В. (політична партія "Блок Петра Порошенка
"Солідарність"), Москаленко В. – голова обласної ради.
У ході обговорення проєкту рішення обласної ради депутатами обласної
ради було внесено ряд конкретних пропозицій.
Зокрема, депутат обласної ради Катрич А. порушив питання щодо
критичної ситуації на ділянці автомобільної дороги Н-24 поблизу с. Себине
Новоодеського району Миколаївської області. Наголосив на вирішенні цього
питання у найкоротші строки з метою усунення недоліків.
У зв'язку з цим обласною радою надано таке доручення:
Обласній державній адміністрації, службі автомобільних доріг у
Миколаївській області, ДП "Миколаївський облавтодор" вжити заходів щодо
упорядкування території поблизу великогабаритного комплексу, розташованого
у с.Себине Новоодеського району Миколаївської області (ділянка автомобільної
дороги Н-24).
Депутат обласної ради Фроленко В. запропонував включити до Переліку
ділянок доріг загального користування державного значення Миколаївської
області, які потребують термінового ремонту, дорогу Березнегувате – Баштанка.
Пропозицію проголосовано за допомогою електронної системи для
голосування.
Підсумки голосування:
"за" – 33
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 15
"всього" – 48.
Депутат обласної ради Демченко Т. запропонувала внести до проєкту
рішення пункти щодо забезпечення проїзності автомобільної дороги Н-14 та
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забезпечення об'їзною дорогою ділянки автомобільної дороги Н-14, яка
перебуває у надкритичному стані.
Наголосила на терміновому вжитті заходів щодо:
забезпечення проїзності та проведення ремонтних робіт на ділянках доріг
загального користування державного значення, перелік яких додається;
приведення узбіч усіх автомобільних доріг Миколаївської області до
належного стану.
Запропонувала звернутися до Кабінету Міністрів України, Державного
агентства автомобільних доріг України, акціонерного товариства "Державна
акціонерна компанія "Автомобільні дороги України" стосовно вирішення
питання щодо призначення керівного кадрового складу служби автомобільних
доріг у Миколаївській області та ДП "Миколаївський облавтодор", з
урахуванням кандидатів зі складу депутатського корпусу Миколаївської
обласної ради.
Депутатом обласної ради Демченко Т. запропоновано також звернутися до
Міністерства інфраструктури України та Укравтодору щодо припинення
кадрової вакханалії, яка відбувається в службі автомобільних доріг у
Миколаївській області, у зв'язку з постійною ротацією керівників.
Пропозицію проголосовано за допомогою електронної системи для
голосування.
Підсумки голосування:
"за" – 34
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 14
"всього" – 48.
Депутат обласної ради Крет Ю. порушив питання про неможливість
використання коштів на експлуатаційне утримання доріг через заблоковані
рахунки ДП "Миколаївський облавтодор".
У зв'язку з цим обласною радою надано таке доручення:
Обласній державній адміністрації терміново надати обласній раді
інформацію щодо причин блокування рахунків ДП "Миколаївський облавтодор"
та внести пропозиції щодо шляхів вирішення цього питання у найкоротші
строки з метою своєчасного виконання усіх видів дорожніх робіт на
автомобільних дорогах Миколаївської області.
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Депутат обласної ради Джупінін Ю. порушив питання щодо перспектив
ремонту Троїцького мосту, яке не вирішується вже протягом тривалого часу.
У зв'язку з цим обласною радою надано таке доручення:
Обласній державній адміністрації, службі автомобільних доріг у
Миколаївській області вжити заходів щодо забезпечення термінового
проведення ремонтних робіт Троїцького мосту, розташованого на ділянці
автомобільної дороги Н-24.
Депутатом обласної ради Талпою М. внесено ряд слушних пропозицій до
проєкту рішення, зокрема:
звернутися до Кабінету Міністрів України, народних депутатів України,
обраних від Миколаївської області щодо:
передбачення в Державному бюджеті України на 2020 рік фінансування
експлуатаційного утримання автомобільних доріг державного значення
загального користування Миколаївської області Н-14, Н-11, Р-55 та кошти на
продовження розпочатих ремонтних робіт на рівні 1 млрд грн на кожну з доріг;
активного сприяння у виділенні з Державного бюджету України коштів на
проведення ремонтних робіт на автомобільних дорогах державного значення в
межах Миколаївської області та внести до Державного бюджету України на
2020 рік окремий пункт про виділення коштів на такі цілі;
доповнити проєкт рішення обласної ради окремим пунктом, виклавши
його у такій редакції:
"На виконання доручення Президента України Миколаївській
облдержадміністрації, службі автомобільних доріг у Миколаївській області у
тижневий строк розробити план ремонту та будівництва автомобільних доріг Н11, Н-14, Н-24 протягом двох років з відповідними розрахунками необхідних
кошторисних призначень".
Пропозиції депутата Талпи М. поставлено на голосування.
Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування.
Підсумки голосування:
"за" – 34
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 14
"всього" – 48.
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Депутат обласної ради Олабін В. вніс пропозицію стосовно доповнення
проєкту рішення пунктами щодо:
запровадження на території Миколаївської області пілотного проекту
щодо передачі усіх доріг загального користування на території Миколаївської
області до сфери управління Миколаївської облдержадміністрації з виділенням
відповідного фінансового ресурсу;
внесення відповідних змін до чинного законодавства, що регулює
правовідносини у сфері публічних закупівель щодо унеможливлення
навмисного затягування тендерних закупівель;
Пропозиції депутата Олабіна В. проголосовано за допомогою електронної
системи для голосування.
Підсумки голосування:
"за" – 34
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 12
"всього" – 46.
Головуюча Москаленко В. запропонувала внести до протоколу сесії
питання, порушене заступником голови Радсадівської об'єднаної територіальної
громади Миколаївського району Корнієнком М., - про взяття на контроль
питання проведення капітального ремонту ділянки Т-15-07 від смт Велика
Корениха до с. Козирка Очаківського району Миколаївської області.
У ході обговорення цього питання обласною радою надано таке
доручення:
Обласній державній адміністрації, службі автомобільних доріг у
Миколаївській області взяти на контроль питання проведення капітального
ремонту ділянки автомобільної дороги Т-15-07 від смт Велика Корениха до
с. Козирка Очаківського району Миколаївської області.
З урахуванням обговорення та внесених депутатами обласної ради
пропозицій проведено поіменне голосування за допомогою електронної
системи для голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради.
Підсумки голосування:
"за" – 35
"проти" – 0
"утримались" – 0
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"не голосували" - 11
"всього" – 46.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 10 додається та формується в окрему справу).
11. СЛУХАЛИ:
Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Кабінету
Міністрів України щодо реорганізації дочірнього підприємства
"Миколаївський облавтодор" відкритого акціонерного товариства
"Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України".
Доповідач: Кротов А. – заступник голови обласної ради.
В обговоренні взяли участь: Татаренко О. - начальник Врадіївського
райавтодору, Кушнір Т. – голова Доманівської районної ради, Олабін В. –
(політична партія "Опозиційний блок"), Бондар О. – депутат обласної ради
(політична партія "ВО "Батьківщина"), Москаленко В. – голова обласної ради.
Слово надано Татаренко О., начальнику Врадіївського райавтодору.
Виступаюча звернулася до присутніх у сесійному залі депутатів з проханням
недопустити реорганізацію райавтодорів Миколаївської області. Підкреслила,
що процес реорганізації негативно впливає на вирішення нагальних проблем
дорожньої галузі Миколаївської області і фактично знищує її.
Далі слово надано голові Доманівської районної ради Кушніру Т., який
звернувся до депутатів обласної ради з проханням підтримати районну раду в
питанні щодо передачі Цілісного майнового комплексу "Доманівський
райавтодор" на баланс органу місцевого самоврядування та недопустити
реорганізації цього підприємства.
У ході обговорення проєкту рішення депутат обласної ради Олабін В.
запропонував створити обласне комунальне підприємство з філіями у районах
та передати райавтодори на баланс місцевих рад.
Пропозицію поставлено на голосування.
Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування.
Підсумки голосування:
"за" – 33
"проти" – 0
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"утримались" – 0
"не голосували" - 13
"всього" – 46.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 11 додається та формується в окрему справу).
12. СЛУХАЛИ:
Про звіт обласної державної адміністрації щодо виконання Програми
розвитку автомобільних доріг загального користування Миколаївської
області на 2016-2019 роки.
Доповідач: Сікорський С. – заступник начальника управління
інфраструктури облдержадміністрації.
В обговоренні взяли участь: Фроленко
В.
(депутатська
група
"Опозиційна платформа - "За життя"), Демченко Т. (політична партія "Нова
держава"),
Невеселий В. (політична партія "Відродження"), Олабін В.
(політична партія "Опозиційний блок"), Сіроштан О. (депутатська група
"Опозиційна платформа - "За життя"), Талпа М. (політична партія "Блок Петра
Порошенка "Солідарність"), Іванова Н. (політична партія "Блок Петра
Порошенка "Солідарність"), Бондар О. (політична партія "ВО "Батьківщина"),
Москаленко В. – голова обласної ради.
У ході обговорення проєкту рішення обласної ради депутатами обласної
ради було внесено ряд суттєвих пропозицій та порушено низку важливих
питань, зокрема:
депутат обласної ради Фроленко В. запропонував облдержадміністрації
включити його кандидатуру до складу робочої групи з визначення ділянок
автомобільної дороги Баштанка – Явкине, які заплановано відремонтувати.
Депутатом обласної ради Демченко Т. запропоновано внести до проєкту
рішення обласної ради "Про звіт обласної державної адміністрації щодо
виконання Програми розвитку автомобільних доріг загального користування
Миколаївської області на 2016-2019 роки" пункт про визнання роботи
облдержадміністрації з виконання заходів Програми розвитку автомобільних
доріг загального користування Миколаївської області на 2016-2019 роки
незадовільною.
Внесено також пропозицію про доповнення проєкту рішення пунктом
такого змісту:
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"Облдержадміністрації надати на чергову сесію обласної ради пропозиції
щодо плану здійснення дорожніх робіт у 2020 році".
Депутат обласної ради Бондар О. запропонував доповнити проєкт
рішення пунктом такого змісту:
"Кошти на експлуатаційне утримання і середній поточний ремонт
розділяти пропорційно адміністративно-територіальним одиницям".
Продовжуючи ведення сесії, головуюча Москаленко В. зазначила, що
оскільки у сесійному залі присутні лише 19 депутатів від загального складу
ради, сесія вважається неправоможною.
Запропонувала перенести розгляд решти питань порядку двадцять сьомої
позачергової сесії обласної ради на наступну сесію обласної ради, яка згідно з
розпорядженням голови обласної ради запланована на 20 вересня 2019 року.
На цьому двадцять сьому позачергову сесію Миколаївської обласної ради
оголошено закритою.
/Лунає Державний Гімн України/

Голова обласної ради
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