МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

ПРОТОКОЛ
25 квітня 2014 року № 23
м.Миколаїв

ХХІІІ сесія обласної ради
шостого скликання
Місце проведення:
Сесійний зал обласної ради,
10 година

Перед початком роботи ХХІІІ сесії обласної ради шостого скликання
голова обласної ради Кремінь Т.Д. повідомив присутніх у сесійному залі
депутатів та запрошених про вручення державних відзнак та нагород.
Для оголошення відповідної інформації слово надано заступнику голови
обласної ради Смирнову О.М., який повідомив про перемогу наших земляківмиколаївців на ХХІІ літніх Дефлімпійських іграх, що відбулися влітку
2013 року у м.Софія – Республіка Болгарія.
За значні досягнення та спортивні здобутки на ХХІІ літніх Дефлімпійських
іграх відповідно до рішення Кабінету Міністрів України нагороджено:
Орденом "За мужність" І ступеня
НАТАЛЬЧУКА
Володимира
Володимировича

-

дворазового призера Дефлімпійських ігор з
плавання, заслуженого майстра спорту
України.

Орденом "За мужність" ІІ ступеня
ЧАЛЕНКА
Олександра Васильовича

-

призера Дефлімпійських ігор з футболу,
майстра спорту України міжнародного класу.

Орденом "За мужність" ІІІ ступеня
МАРЧЕНКА
Ігоря Костянтиновича

-

призера Дефлімпійських ігор з
боротьби, майстра спорту України.

вільної
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Медаллю "За працю і звитягу"
СІМИРЯКІНУ
Карину Олексіївну

-

призерку Дефлімпійських ігор з настільного
тенісу, майстра спорту України міжнародного
класу.

ПЕТКОВА
Георгія Сергійовича

-

заслуженого
боротьби.

тренера

України

з

вільної

Державні нагороди та квіти нагородженим вручили голова обласної
державної адміністрації Романчук М.П. та голова обласної ради Кремінь Т.Д.
Далі заступник голови обласної ради Смирнов О.М. висловив привітання
депутатам обласної ради Казаріну О.О., Літвінову В.Г., Кульчицькому В.В.,
Козловському Ю.А. з нагоди ювілейних днів народження, які вони відзначали
у міжсесійний період.
Голова обласної ради Кремінь Т.Д. вручив ювілярам Почесні грамоти
обласної ради та квіти.
Побажав іменинникам міцного здоров'я, щастя і добра, активної життєвої
діяльності, спрямованої на благо територіальних громад Миколаївської області.
Далі голова обласної ради Кремінь Т.Д. висловив подяку депутатам
обласної ради за надання матеріальної і натуральної підтримки
військовослужбовцям та членам їхніх сімей, які виїхали з Автономної
Республіки Крим та м.Севастополя до Миколаївської області, що дозволило
оперативно вирішити нагальні проблеми соціально-побутового характеру цих
громадян.
Далі слово надано Ольшевському Ф.В., керівнику фракції Партії регіонів
у Миколаївській обласній раді. Лідер фракції запропонував вшанувати
хвилиною мовчання пам'ять наших співвітчизників, які загинули внаслідок
масових акцій протесту, що відбувалися в Україні протягом останніх місяців.
/Хвилина мовчання/
Далі голова обласної ради Кремінь Т.Д. продовжив ведення сесії.
Загальний склад ради - 96
Всього обрано депутатів – 95
Присутні на сесії - 65
Відсутні з поважних причин – 30
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Головуючий вносить пропозицію про відкриття ХХІІІ сесії обласної ради
шостого скликання.
/Лунає Державний Гімн України/
Запрошені: народні депутати України, керівництво облдержадміністрації, керівники ряду департаментів та управлінь, голови обласної ради
та облвиконкомів попередніх скликань, представники засобів масової
інформації, керівники ряду підприємств, працівники виконавчого апарату
обласної ради.
У роботі сесії взяли участь народні депутати України: Бриченко І.В.,
Гержов Ю.І.
Далі головуючий вносить пропозицію про обрання секретаріату сесії у
кількості 2-х депутатів: Доценко Л.О. (фракція Партії регіонів), Дубіної М.О.
(фракція Партії регіонів).
Склад секретаріату сесії затверджено одноголосно.
До складу лічильної комісії обрано 3-х депутатів: Підберезняка В.І.
(фракція політичної партії
"ВО "Батьківщина"), Казаріна О.О.
(позафракційний), Усенка О.А. (фракція Комуністичної партії України).
Склад лічильної комісії затверджено одноголосно.
Перш ніж поставити на голосування проект порядку денного та регламент
роботи ХХІІІ сесії обласної ради шостого скликання голова обласної ради
Кремінь Т.Д. обґрунтував необхідність внесення на розгляд сесії деяких
питань. Зокрема, повідомив, що постійна комісія обласної ради з питань
екології, охорони навколишнього середовища та використання природних
ресурсів 23 квітня 2014 року додатково розглянула клопотання
ТОВ "Прем’єр-АВГ" щодо надання погодження на отримання
спеціального дозволу на користування надрами. Підкреслив, що це питання
знаходилося на розгляді в профільній постійній комісії з грудня 2013 року.
З урахуванням висновків профільної постійної комісії, які підтримано ще
однією постійною комісією обласної ради, - підкреслив головуючий, зазначене питання додатково включено до проекту порядку денного сесії.
Далі головуючий зазначив, що обласною державною адміністрацією
22 квітня 2014 року для розгляду на сесії додатково внесено питання "Про
надання згоди на безоплатну передачу цілісного майнового комплексу
(крім житлових будинків) зі спільної власності територіальних громад сіл,
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селищ, міст Миколаївської області, розташованого у м.Миколаєві, у
державну власність в управління Міністерства оборони України".
Це питання, - зробив акцент головуючий, - було додатково розглянуто
постійною комісією обласної ради з питань регулювання комунальної
власності, приватизації та капітального будівництва та включено до проекту
порядку денного сьогоднішньої сесії.
Продовжуючи перелік питань, додатково включених до порядку денного
ХХІІІ сесії, голова обласної ради повідомив, що листом від 24 квітня 2014 року
обласна державна адміністрація запропонувала для розгляду на ХХІІІ сесії
питання "Про внесення змін до рішення Миколаївської обласної ради від
25 листопада 2011 року № 28". У зв’язку з особистою заявою Філіппової
Ольги Юріївни, голови комісії з припинення КП "Автотрансобслуговування"
Миколаївської обласної ради, зазначене питання додатково включено до
проекту порядку денного сесії.
За пропозицією фракції Комуністичної партії України в обласній раді, продовжив далі головуючий, - для розгляду на сесії запропоновано проект
Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Верховної Ради
України, Кабінету Міністрів України стосовно намірів уряду розірвати
співпрацю з Російською Федерацією у промисловому комплексі.
Відповідне питання включено до розділу "Різне" проекту порядку
денного ХХІІІ сесії обласної ради.
В обговоренні проекту порядку денного взяли участь: Зубко О.М.
(фракція Партії регіонів), Симоненко О.І. (фракція Комуністичної партії
України), Кремінь Т.Д. – голова обласної ради.
У ході обговорення проекту порядку денного до голови обласної ради
звернувся Зубко О.М., голова постійної комісії обласної ради з питань
регулювання комунальної власності, приватизації та капітального будівництва,
з пропозицією зняти з розгляду на сесії питання "Про внесення змін до
рішення Миколаївської обласної ради від 25 листопада 2011 року № 28" у
зв’язку з порушенням Регламенту Миколаївської обласної ради шостого
скликання, згідно з яким усі проекти рішень, що вносяться на розгляд ради,
повинні попередньо розглядатися на засіданнях постійних комісій, президії
обласної ради з прийняттям відповідних рішень та рекомендацій.
Пропозицію депутата Зубка О.М. поставлено на голосування.
Підсумки голосування:
"за" – 64
"проти" – немає
"утрималися" – немає
"не голосували" -1
"всього" - 65
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Порядок денний та регламент роботи ХХІІІ сесії обласної ради шостого
скликання зі змінами затверджено одноголосно.
До порядку денного сесії включено такі питання:
1. Про визнання повноважень депутата Миколаївської обласної ради шостого
скликання замість того, який вибув.
Доповідач:

Альбещенко О.В. – голова Миколаївської обласної
виборчої комісії.

2. Про внесення змін та доповнень до Регіональної цільової програми захисту
населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного
характеру на 2013-2017 роки.
Доповідач:

Камінський П.В. - начальник управління з питань
надзвичайних ситуацій облдержадміністрації.

3. Про внесення змін до обласної Цільової соціальної програми розвитку освіти
Миколаївської області на 2011 -2015 роки.
Доповідач:

Мельніченко В.В. - директор департаменту освіти,
науки та молоді облдержадміністрації.

4. Про надання згоди на безоплатну передачу нерухомого та індивідуально
визначеного майна зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
Миколаївської області у державну власність до сфери управління Міністерства
оборони України.
Доповідач:

Мельніченко В.В. - директор департаменту освіти,
науки та молоді облдержадміністрації.

5. Про внесення змін до Комплексної програми соціального захисту населення
«Турбота» на період до 2015 року.
Доповідач:

Сивопляс О.В. - директор департаменту соціального
захисту населення облдержадміністрації.

6. Про внесення змін до Соціальної комплексної програми підтримки сім’ї та
дітей, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у
Миколаївській області на 2011-2015 роки.
Доповідач:

Сивопляс О.В. - директор департаменту соціального
захисту населення облдержадміністрації.
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7. Про внесення змін до обласної Програми підтримки засобів масової
інформації та забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади та
органів місцевого самоврядування на 2011-2015 роки.
Доповідач:

Соколик І.О. - заступник директора департаменту
інформаційної
діяльності
та
комунікацій
з
громадськістю облдержадміністрації.

8. Про затвердження звіту про виконання обласного бюджету Миколаївської
області та резервного фонду непередбачених видатків за 2013 рік.
Доповідач:

Іщенко В.П. - директор департаменту фінансів
облдержадміністрації.

9. Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2014 рік.
Доповідач:

Іщенко В.П. - директор департаменту фінансів
облдержадміністрації.

10. Про продовження трудових відносин з директором Миколаївської обласної
філармонії Добровольським О.Д.
Доповідач:

Гладун С.М. - начальник управління культури,
національностей та релігій облдержадміністрації.

11. Про звільнення Бекала М.С. з посади головного лікаря Миколаївського
обласного шкірно-венерологічного диспансеру.
Доповідач:

Хотіна С.Г. - начальник управління охорони здоров’я
облдержадміністрації.

12. Про призначення Пшоня Б.М. на посаду головного лікаря Миколаївського
обласного дитячого кардіоревматологічного санаторію «Південний» - закладу
комунальної власності.
Доповідач:

Хотіна С.Г. - начальник управління охорони здоров’я
облдержадміністрації.

13. Про продовження трудових відносин з начальником Миколаївського
регіонального центру з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт».
Доповідач:

Садовський О.В. - начальник відділу з питань
фізичної культури і спорту облдержадміністрації.

7

14. Про продовження трудових відносин з директором центру олімпійської
підготовки з баскетболу.
Доповідач:

Садовський О.В. - начальник відділу з питань
фізичної культури і спорту облдержадміністрації.

15. Про продовження трудових відносин з директором Миколаївської
спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи параолімпійського резерву.
Доповідач:

Садовський О.В. - начальник відділу з питань
фізичної культури і спорту облдержадміністрації.

16. Про продовження трудових відносин з директором Миколаївської обласної
школи вищої спортивної майстерності.
Доповідач:

Садовський О.В. - начальник відділу з питань
фізичної культури і спорту облдержадміністрації.

17. Про перейменування обласної спеціалізованої дитячо-юнацької школи
олімпійського резерву з вітрильного спорту «Обласний яхт-клуб» та внесення
змін до її Статуту.
Доповідач:

Садовський О.В. - начальник відділу з питань
фізичної культури і спорту облдержадміністрації.

18. Про перейменування Миколаївської спеціалізованої дитячо-юнацької школи
параолімпійського резерву та внесення змін до її Статуту.
Доповідач:

Садовський О.В. - начальник відділу з питань
фізичної культури і спорту облдержадміністрації.

19. Про продовження трудових відносин з директором комунального
підприємства «Миколаївська обласна друкарня» Миколаївської обласної ради.
Доповідач:

Ярошинський О.С. - в.о. начальника управління з
питань
майна
комунальної
власності
облдержадміністрації.

20. Про внесення змін та доповнень до Порядку оренди майна спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області.
Доповідач:

Ярошинський О.С. - в.о. начальника управління з
питань
майна
комунальної
власності
облдержадміністрації.
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21. Про погодження клопотання ТОВ «Бандурський олійно-екстракційний
завод» на отримання спеціального дозволу на користування надрами.
Доповідач:

Паламарюк П.М. – заступник голови постійної
комісії обласної ради з питань екології, охорони
навколишнього
середовища
та
використання
природних ресурсів.

22. Про погодження клопотання ТОВ «Прем’єр-АВГ» на отримання
спеціального дозволу на користування надрами.
Доповідач:

Паламарюк П.М. – заступник голови постійної
комісії обласної ради з питань екології, охорони
навколишнього
середовища
та
використання
природних ресурсів.

23. Про внесення змін до складу постійної комісії обласної ради.
Доповідач:

Смирнов О.М. - заступник голови обласної ради.

24. Про надання доручення голові обласної ради.
Доповідач:

Смирнов О.М. - заступник голови обласної ради.

25. Про зняття з контролю рішень обласної ради.
Доповідач:

Смирнов О.М. - заступник голови обласної ради.

Розділ "РІЗНЕ".
Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Верховної Ради
України, Кабінету Міністрів України стосовно намірів уряду розірвати
співпрацю з Російською Федерацією у промисловому комплексі.
1. СЛУХАЛИ:
Про визнання повноважень депутата Миколаївської обласної ради шостого
скликання замість того, який вибув.
Доповідач:

Альбещенко О.В. – голова Миколаївської обласної
виборчої комісії.

Проведено голосування.
Підсумки голосування:
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"за" – 64
"проти" – немає
"утрималися" – немає
"не голосували" -1
"всього" - 65
ВИРІШИЛИ: (рішення № 1 додається).
2. СЛУХАЛИ:
Про внесення змін та доповнень до Регіональної цільової програми
захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та
природного характеру на 2013-2017 роки.
Доповідач:

Камінський П.В. - начальник управління з питань
надзвичайних ситуацій облдержадміністрації.

Проведено голосування.
Підсумки голосування:
"за" – 64
"проти" – немає
"утрималися" – немає
"не голосували" -1
"всього" - 65
ВИРІШИЛИ: (рішення № 2 додається).
3. СЛУХАЛИ:
Про внесення змін до обласної Цільової соціальної програми розвитку
освіти Миколаївської області на 2011 -2015 роки.
Доповідач:

Мельніченко В.В. - директор департаменту освіти,
науки та молоді облдержадміністрації.

Проведено голосування.
Підсумки голосування:
"за" – 64
"проти" – немає
"утрималися" – немає
"не голосували" -1
"всього" - 65
ВИРІШИЛИ: (рішення № 3 додається).
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4. СЛУХАЛИ:
Про надання згоди на безоплатну передачу нерухомого та індивідуально
визначеного майна зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ,
міст Миколаївської області у державну власність до сфери управління
Міністерства оборони України.
Доповідач:

Мельніченко В.В. - директор департаменту освіти,
науки та молоді облдержадміністрації.

В обговоренні взяли участь: Скорий М.В. (фракція Комуністичної
партії України), Кравченко А.М. (фракція Партії регіонів), Казанський Є.М. –
начальник регіонального відділення Фонду державного майна України в
Миколаївській області, Кремінь Т.Д. – голова обласної ради.
У ході обговорення проекту рішення обласною радою було надано таке
доручення:
Обласній державній адміністрації доопрацювати редакційно проект
рішення "Про надання згоди на безоплатну передачу цілісного майнового
комплексу (крім житлових будинків) зі спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст Миколаївської області, розташованого у м.Миколаєві, у
державну власність в управління Міністерства оборони України" з урахуванням
пропозицій, висловлених депутатами обласної ради в ході обговорення цього
питання.
З урахуванням обговорення та внесених депутатами пропозицій
проведено голосування за прийняття проекту рішення.
Підсумки голосування:
"за" – 62
"проти" – 2
"утрималися" – немає
"не голосували" -1
"всього" - 65
ВИРІШИЛИ: (рішення № 4 додається).
5. СЛУХАЛИ:
Про внесення змін до Комплексної програми соціального захисту
населення «Турбота» на період до 2015 року.
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Доповідач:

Сивопляс О.В. - директор департаменту соціального
захисту населення облдержадміністрації.

Проведено голосування.
Підсумки голосування:
"за" – 64
"проти" – немає
"утрималися" – немає
"не голосували" -1
"всього" - 65
ВИРІШИЛИ: (рішення № 5 додається).
6. СЛУХАЛИ:
Про внесення змін до Соціальної комплексної програми підтримки сім’ї та
дітей, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у
Миколаївській області на 2011-2015 роки.
Доповідач:

Сивопляс О.В. - директор департаменту соціального
захисту населення облдержадміністрації.

Проведено голосування.
Підсумки голосування:
"за" – 64
"проти" – немає
"утрималися" – немає
"не голосували" -1
"всього" - 65
ВИРІШИЛИ: (рішення № 6 додається).
7. СЛУХАЛИ:
Про внесення змін до обласної Програми підтримки засобів масової
інформації та забезпечення відкритості у діяльності органів державної
влади та органів місцевого самоврядування на 2011-2015 роки.
Доповідач:

Соколик І.О. - заступник директора департаменту
інформаційної
діяльності
та
комунікацій
з
громадськістю облдержадміністрації.
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Проведено голосування.
Підсумки голосування:
"за" – 63
"проти" – 1
"утрималися" – немає
"не голосували" -1
"всього" - 65
ВИРІШИЛИ: (рішення № 7 додається).
8. СЛУХАЛИ:
Про затвердження звіту про виконання обласного бюджету Миколаївської
області та резервного фонду непередбачених видатків за 2013 рік.
Доповідач:

Іщенко В.П. - директор департаменту фінансів
облдержадміністрації.

В обговоренні взяли участь: Овдієнко І.М. (фракція Комуністичної
партії України), Демченко Т.В. (фракція Партії регіонів), Кремінь Т.Д. –
голова обласної ради.
Враховуючи пропозиції, внесені депутатами обласної ради в ході
обговорення, проведено голосування за прийняття проекту рішення.
Підсумки голосування:
"за" – 64
"проти" – немає
"утрималися" – немає
"не голосували" -1
"всього" - 65
ВИРІШИЛИ: (рішення № 8 додається).
9. СЛУХАЛИ:
Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2014
рік.
Доповідач:

Іщенко В.П. - директор департаменту фінансів
облдержадміністрації.
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В обговоренні взяли участь: Симоненко О.І. (фракція Комуністичної
партії України), Демченко Т.В. (фракція Партії регіонів), Сивопляс О.В. –
директор департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації,
Могилевська А.С. (фракція Комуністичної партії України), Пучков С.Є. –
керівник фракції Комуністичної партії України, Бриченко І.В. – народний
депутат України, Індиков Я.В. (фракція політичної партії "ВО "Батьківщина"),
Скорий М.В. (фракція Комуністичної партії України), Кравченко А.М.
(фракція Партії регіонів), Мельніченко В.В. – директор департаменту освіти,
науки та молоді облдержадміністрації, Мартиросов С.В. (фракція політичної
партії "ВО "Батьківщина"), Ольшевський Ф.В. – керівник фракції Партії
регіонів, Кремінь Т.Д. – голова обласної ради.
У ході обговорення питання депутатами обласної ради внесено ряд
конкретних пропозицій, зокрема щодо:
необхідності першочергового фінансування соціально спрямованих заходів
діючих обласних програм, які спрямовані перш за все на підтримку найменш
захищених верств населення;
доцільності фінансування ряду діючих обласних програм, визначення їх
пріоритетності в умовах сьогодення; утримання від фінансування об’єктів за
рахунок коштів бюджету розвитку обласного бюджету; аналізу обсягів
фінансування по кожному розпоряднику коштів обласного бюджету;
упорядкування земельного законодавства в частині використання земель
державної власності; необхідності встановлення єдиного податку для суб’єктів
господарювання з розрахунку від використання 1 га ріллі та його акумулювання
виключно у місцевих бюджетах;
продовження мораторію на заборону реалізації на продовольчих ринках м'ясної
та молочної продукції домашнього виробництва, строк якого спливає 01 січня
2015 року; необхідності підтримки галузі тваринництва; реалізації заходів зі
створення та легалізації робочих місць у сільській місцевості.
Враховуючи пропозиції, внесені депутатами обласної ради в ході
обговорення, проведено голосування за прийняття проекту рішення.
Підсумки голосування:
"за" – 51
"проти" – 11
"утрималися" – 3
"не голосували" - немає
"всього" - 65
ВИРІШИЛИ: (рішення № 9 додається).
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10. СЛУХАЛИ:
Про продовження трудових відносин з директором Миколаївської обласної
філармонії Добровольським О.Д.
Доповідач:

Гладун С.М. - начальник управління культури,
національностей та релігій облдержадміністрації.

Проведено голосування.
Підсумки голосування:
"за" – 64
"проти" – немає
"утрималися" – немає
"не голосували" -1
"всього" - 65
ВИРІШИЛИ: (рішення № 10 додається).
11. СЛУХАЛИ:
Про звільнення Бекала М.С. з посади головного лікаря Миколаївського
обласного шкірно-венерологічного диспансеру.
Доповідач:

Хотіна С.Г. - начальник управління охорони здоров’я
облдержадміністрації.

Проведено голосування.
Підсумки голосування:
"за" – 64
"проти" – немає
"утрималися" – немає
"не голосували" -1
"всього" - 65
ВИРІШИЛИ: (рішення № 11 додається).
12. СЛУХАЛИ:
Про призначення Пшоня Б.М. на посаду головного лікаря Миколаївського
обласного дитячого кардіоревматологічного санаторію «Південний» закладу комунальної власності.

15

Доповідач:

Хотіна С.Г. - начальник управління охорони здоров’я
облдержадміністрації.

Проведено голосування.
Підсумки голосування:
"за" – 64
"проти" – немає
"утрималися" – немає
"не голосували" -1
"всього" - 65
ВИРІШИЛИ: (рішення № 12 додається).
13. СЛУХАЛИ:
Про продовження трудових відносин з начальником Миколаївського
регіонального центру з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт».
Доповідач:

Садовський О.В. - начальник відділу з питань
фізичної культури і спорту облдержадміністрації.

Проведено голосування.
Підсумки голосування: одноголосно.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 13 додається).
14. СЛУХАЛИ:
Про продовження трудових відносин з директором центру олімпійської
підготовки з баскетболу.
Доповідач:

Садовський О.В. - начальник відділу з питань
фізичної культури і спорту облдержадміністрації.

Проведено голосування.
Підсумки голосування: одноголосно.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 14 додається).
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15. СЛУХАЛИ:
Про продовження трудових відносин з директором Миколаївської
спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи параолімпійського
резерву.
Доповідач:

Садовський О.В. - начальник відділу з питань
фізичної культури і спорту облдержадміністрації.

Проведено голосування.
Підсумки голосування: одноголосно.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 15 додається).
16. СЛУХАЛИ:
Про продовження трудових відносин з директором Миколаївської обласної
школи вищої спортивної майстерності.
Доповідач:

Садовський О.В. - начальник відділу з питань
фізичної культури і спорту облдержадміністрації.

Проведено голосування.
Підсумки голосування: одноголосно.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 16 додається).
17. СЛУХАЛИ:
Про перейменування обласної спеціалізованої дитячо-юнацької школи
олімпійського резерву з вітрильного спорту «Обласний яхт-клуб» та
внесення змін до її Статуту.
Доповідач:

Садовський О.В. - начальник відділу з питань
фізичної культури і спорту облдержадміністрації.

Проведено голосування.
Підсумки голосування: одноголосно.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 17 додається).
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18. СЛУХАЛИ:
Про перейменування Миколаївської спеціалізованої дитячо-юнацької
школи параолімпійського резерву та внесення змін до її Статуту.
Доповідач:

Садовський О.В. - начальник відділу з питань
фізичної культури і спорту облдержадміністрації.

Проведено голосування.
Підсумки голосування: одноголосно.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 18 додається).
19. СЛУХАЛИ:
Про продовження трудових відносин з директором комунального
підприємства «Миколаївська обласна друкарня» Миколаївської обласної
ради.
Доповідач:

Ярошинський О.С. - в.о. начальника управління з
питань
майна
комунальної
власності
облдержадміністрації.

Проведено голосування.
Підсумки голосування: одноголосно.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 19 додається).
20. СЛУХАЛИ:
Про внесення змін та доповнень до Порядку оренди майна спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області.
Доповідач:

Ярошинський О.С. - в.о. начальника управління з
питань
майна
комунальної
власності
облдержадміністрації..

Проведено голосування.
Підсумки голосування: одноголосно.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 20 додається).
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21. СЛУХАЛИ:
Про погодження клопотання ТОВ «Бандурський олійно-екстракційний
завод» на отримання спеціального дозволу на користування надрами.
Доповідач:

Паламарюк П.М. – заступник голови постійної
комісії обласної ради з питань екології, охорони
навколишнього
середовища
та
використання
природних ресурсів.

В обговоренні взяли участь: Демченко Т.В. (фракція Партії регіонів),
Кульчицький В.В. (фракція Партії регіонів), Кулажкін С.В. (фракція Партії
регіонів), Телятник Н.Є. – Софіївський сільський голова Первомайського
району, Отрощенко І.В. – Тарасівський сільський голова Первомайського
району, Бугаєнко Т.І. (фракція Партії регіонів), Кравченко А.М. (фракція
Партії регіонів), Ольшевський Ф.В. (фракція Партії регіонів), Кремінь Т.Д. –
голова обласної ради.
Враховуючи пропозиції, внесені депутатами обласної ради в ході
обговорення, проведено голосування за прийняття проекту рішення.
Підсумки голосування:
"за" – 60
"проти" – немає
"утрималися" – 5
"не голосували" - немає
"всього" - 65
ВИРІШИЛИ: (рішення № 21 додається).
22. СЛУХАЛИ:
Про погодження клопотання ТОВ «Прем’єр-АВГ»
спеціального дозволу на користування надрами.
Доповідач:

на

отримання

Паламарюк П.М. – заступник голови постійної
комісії обласної ради з питань екології, охорони
навколишнього
середовища
та
використання
природних ресурсів.

В обговоренні взяли участь: Симоненко О.І. (фракція Комуністичної
партії України), Скорий М.В. (фракція Комуністичної партії України),
Ольшевський Ф.В. (фракція Партії регіонів), Гончаров В.В. – директор
ТОВ «Прем’єр-АВГ», Чіпак І.І. (фракція Партії регіонів), Кравченко А.М.
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(фракція Партії регіонів), Зла С.Л. – заступник Новоодеського міського голови,
Кремінь Т.Д. – голова обласної ради.
Враховуючи пропозиції депутатів обласної ради, внесені в ході
обговорення, проведено голосування за прийняття проекту рішення.
Підсумки голосування:
"за" – 60
"проти" – 1
"утрималися" – 4
"не голосували" - немає
"всього" - 65
ВИРІШИЛИ: (рішення № 22 додається).
23. СЛУХАЛИ:
Про внесення змін до складу постійної комісії обласної ради.
Доповідач:

Смирнов О.М. - заступник голови обласної ради.

Проведено голосування.
Підсумки голосування: одноголосно.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 23 додається).
24. СЛУХАЛИ:
Про надання доручення голові обласної ради.
Доповідач:

Смирнов О.М. - заступник голови обласної ради.

Проведено голосування.
Підсумки голосування: одноголосно.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 24 додається).
25. СЛУХАЛИ:
Про зняття з контролю рішень обласної ради.
Доповідач:

Смирнов О.М. - заступник голови обласної ради.

20

Проведено голосування.
Підсумки голосування: одноголосно.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 25 додається).
Розділ "РІЗНЕ".
"Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Верховної
Ради України, Кабінету Міністрів України стосовно намірів уряду
розірвати співпрацю з Російською Федерацією у промисловому
комплексі".
Інформує:

Пучков С.Є. – керівник фракції Комуністичної партії
України.

В обговоренні взяли участь: Кравченко А.М. (фракція Партії регіонів),
Погорєлов В.Г. (позафракційний), Романчук М.П. – голова облдержадміністрації, Індиков Я.В. (фракція політичної партії "ВО "Батьківщина"),
Скорий М.В. (фракція Комуністичної партії України), Демченко Т.В. (фракція
Партії регіонів), Підберезняк В.І. (фракція політичної партії "ВО "Батьківщина"), Скрипник Є.А. (фракція Партії регіонів), Бугаєнко Т.І. (фракція
Партії регіонів), Кремінь Т.Д. – голова обласної ради.
В ході обговорення проекту Звернення внесено пропозицію створити
робочу групу з числа депутатів обласної ради з метою відпрацювання та
розгляду на наступній сесії обласної ради проектів звернень до керівництва
держави щодо підтримки промислових підприємств області та сільськогосподарських підприємств
До складу робочої групи обрано депутатів обласної ради Голодницького О.Г., Ольшевського Ф.В., Підберезняка В.І., Погорєлова В.Г.,
Пучкова С.Є.
Головуючим внесено пропозицію проголосувати за проект Звернення,
підготовлений фракцією Комуністичної партії України.
Підсумки голосування:
"за" – 10
"проти" – немає
"утрималися" – немає
"не голосували" -55
"всього" - 65
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Далі головуючим поставлено на голосування проект Звернення, у якому
враховано пропозиції, висловлені депутатами обласної ради в ході обговорення,
та пропозиції обласної державної адміністрації.
Підсумки голосування:
"за" – 60
"проти" – 1
"утрималися" – 4
"не голосували" - немає
"всього" - 65
Продовжуючи ведення сесії, голова обласної ради Кремінь Т.Д. довів до
відома присутніх у сесійному залі депутатів та запрошених інформацію про
зміни у складі депутатських фракцій обласної ради, що відбулися у
міжсесійний період.
Повідомив, що на підставі протоколу засідання фракції від 18 квітня
2014 року керівником депутатської фракції "ВО "Батьківщина" в Миколаївській
обласній раді обрано Підберезняка Вадима Івановича.
Згідно зі статтею 57 Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні" та статтею 7.1. Регламенту Миколаївської обласної ради шостого
скликання, - підкреслив головуючий, - керівник депутатської фракції входить
до складу президії обласної ради.
Далі головуючий повідомив про вихід зі складу фракції Партії регіонів,
створеної у Миколаївській обласній раді, за власним бажанням семи депутатів
обласної ради:
Баштової Н.А.
Белинського О.В.
Відяпіна В.О.
Голодницького О.Г.
Каленича О.А.
Камінського П.В.
Зубка О.М.
Оголошену інформацію, - зазначив головуючий, - буде занесено до
протоколу сесії. Повідомив про створення в Миколаївській обласній раді
депутатської групи "Єдність", до складу якої увійшли п’ять депутатів обласної
ради, зокрема:
Белинський О.В.
Голодницький О.Г.
Зубко О.М.
Каленич О.А.
Камінський П.В.
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Уповноваженим представником депутатської групи "Єдність" обрано
депутата обласної ради Голодницького О.Г.
Інформація про створення депутатської групи, - наголосив голова
обласної ради, - заноситься до протоколу сесії.
Відповідно до статті 57 Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні", статті 7.1. Регламенту Миколаївської обласної ради шостого
скликання, - продовжив далі головуючий, - уповноважена особа депутатської
фракції входить до складу президії обласної ради.
Далі слово для виступу надано голові облдержадміністрації
Романчуку М.П.
Виступаючий порушив питання соціально-економічної ситуації в
Миколаївській області. Назвав основні проблемні питання галузі економіки,
суднобудування, морегосподарського комплексу, які на сьогодні потребують
невідкладного вирішення.
Підсумовуючи роботу пленарного засідання обласної ради, головуючий
Кремінь Т.Д. повідомив, що усі питання, включені до порядку денного ХХІІІ
сесії обласної ради, розглянуто.
На цьому роботу ХХІІІ сесії обласної ради шостого скликання
оголошено завершеною.
/Лунає Державний Гімн України/

Голова обласної ради

Федулова 37 01 63

Т.Д.Кремінь

