МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

ПРОТОКОЛ
16 квітня 2015 року № 29
м.Миколаїв

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

Перед початком роботи ХХІХ сесії обласної ради шостого скликання
заступник голови обласної ради Смирнов О.М. повідомив присутніх у
сесійному залі депутатів та запрошених про вручення державних відзнак та
нагород.
Указом Президента України за значний особистий внесок у державне
будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній
розвиток Української держави, багаторічну сумлінну працю та високий
професіоналізм орденом княгині Ольги ІІІ ступеня нагороджено:
ПОЛІЩУК
Тетяну Миколаївну

- волонтера, м. Миколаїв

МАТВЄЄВУ
Ганну Дмитрівну

- директора Миколаївської спеціалізованої школи
І-ІІІ ступенів мистецтв і прикладних ремесел,
експериментального
навчального
закладу
всеукраїнського рівня «Академія дитячої
творчості» Миколаївської міської ради.

Почесне звання «Заслужений працівник освіти України» присвоєно:
ШИЯНУ
Володимиру Петровичу

- директорові Мішково-Погорілівської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату
І-ІІІ ступенів Миколаївської обласної ради.

Почесне звання «Заслужений енергетик України» присвоєно:
КІРПІЧЕНКУ
Юрію Володимировичу

-

електрослюсареві
цеху
відокремленого
підрозділу
«Южноукраїнська
атомна
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електростанція» державного підприємства
«Національна
атомна
енергогенеруюча
компанія «Енергоатом».
Почесне звання «Заслужений працівник фізичної культури і спорту
України» присвоєно:
БУКАЛОВІЙ
Олені Віталіївні

-

тренерові-викладачу Миколаївської обласної
комунальної комплексної дитячо-юнацької
спортивної школи № 1.

За значний особистий внесок у забезпечення розвитку житловокомунального господарства, багаторічну сумлінну працю та високий
професіоналізм Почесною грамотою Кабінету Міністрів України
нагороджено:
СОЛОНІНУ
Дмитра Станіславовича

начальника району теплових мереж № 5
обласного
комунального
підприємства
«Миколаївоблтеплоенерго».

За активну волонтерську діяльність та постійну підтримку бійців
гаубичної артилерійської батареї 3-го батальйону 79-ї окремої аеромобільної
бригади
Подяку голови Миколаївської обласної державної адміністрації оголошено:
ВЕСТІ
Володимиру Миколайовичу

-

приватному підприємцю

ЄФІМОВІЙ
Ганні Вікторівні

-

завідувачу кафедри економічної теорії
Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова

ЗУБУ
Юрію Миколайовичу

-

приватному підприємцю

МИХАЙЛОВСЬКІЙ
Ганні Валеріївні

-

директору
«Афіна»

ЦЕПЛІЮ
Миколі Васильовичу

туристичного

агентства

- приватному підприємцю.

За високий професіоналізм, плідну працю, активну громадську позицію
та вагомий особистий внесок у підготовку і поширення патріотичних
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фотоматеріалів на підтримку військовослужбовців, які перебувають у зоні
антитерористичної операції,
Подяку голови Миколаївської обласної державної адміністрації оголошено:
АДЖАМСЬКОМУ
Віктору Анатолійовичу

-

дизайнеру, керівнику студії «Fotto Studio»

- керівнику студії «Творча фотографія
Кошковського»

КОШКОВСЬКОМУ
Іллі Юрійовичу

Іллі

Почесні державні відзнаки та квіти нагородженим вручив голова обласної
державної адміністрації Меріков В.І.
Розпорядженням Голови Верховної Ради України за вагомий
особистий внесок у розбудову місцевого самоврядування, соціальноекономічний і культурний розвиток територіальних громад, вагомі досягнення
у професійній діяльності, багаторічну сумлінну працю
Почесною Грамотою Верховної Ради України нагороджено:
ЮРЧЕНКА
Олега Олександровича

-

депутата Арбузинської районної ради,
директора приватного підприємства «Аграрне
підприємство «Благодатненський птахопром»
Арбузинського району Миколаївської області.

За вагомий особистий внесок у розвиток агропромислового комплексу
Миколаївщини, досягнення значних показників у галузі народного
господарства, багаторічну самовіддану працю, плідну депутатську діяльність,
активну громадську позицію та з нагоди 60-річчя від дня народження
відзнакою Миколаївської обласної ради – "За заслуги перед
Миколаївщиною" II ступеня нагороджено:
ЧЕБАНА
Олександра
Олександровича

-

депутата Миколаївської обласної ради
кількох скликань, директора приватного
орендного акціонерного товариства «Оберіг»
Арбузинського
району
Миколаївської
області.

За вагомий особистий внесок у розвиток місцевого самоврядування,
плідну депутатську діяльність, спрямовану на вирішення соціальноекономічних питань територіальної громади, високий професіоналізм та з
нагоди ювілейного дня народження Почесною грамотою обласної ради
нагороджено:
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КОРМИШКІНА
Юрія Анатолійовича

-

депутата Миколаївської обласної ради

КАПУСТУ
Маргариту Олександрівну

-

депутата Миколаївської обласної ради.

Далі головуючий Смирнов ОМ. повідомив, що за вагомий особистий
внесок у соціально-економічний розвиток області, досягнуті успіхи в галузі
сільського господарства, багаторічну самовіддану працю, активну депутатську
діяльність і громадську позицію та з нагоди дня народження відзнакою
Миколаївської обласної ради – "За заслуги перед Миколаївщиною"
II ступеня нагороджено:
ПОГОРЄЛОВА Володимира Григоровича, депутата Миколаївської обласної
ради кількох скликань, директора державного підприємства «Племрепродуктор
«Степове» Миколаївського району Миколаївської області.
Нагороду Погорєлову В.Г. було вручено в день його народження, повідомив Смирнов О.М.
За багаторічну самовіддану працю, вагомий особистий внесок у
соціально-економічний розвиток Миколаївщини, активну громадську
діяльність та з нагоди 80-річного ювілею відзнакою Миколаївської обласної
ради – «За заслуги перед Миколаївщиною» I ступеня нагороджено нашого
почесного земляка Шараєва Леоніда Гавриловича.
Нагороду Шараєву, - зазначив Смирнов О.М., - буде вручено
урочистостях, присвячених його ювілею.

на

Почесні грамоти, відзнаки та квіти нагородженим вручив заступник
голови обласної ради Смирнов О.М.
Від імені депутатського корпусу обласної ради Смирнов О.М. привітав
нагороджених, побажав їм життєвої наснаги, щастя і добра, нових звершень в
ім'я України.
Далі заступник голови обласної ради Смирнов О.М. продовжив ведення
сесії.
Загальний склад обласної ради - 96
Всього обрано депутатів – 94
Присутні на сесії - 63
Відсутні з поважних причин – 31
Двадцять дев'яту сесію обласної ради
відкритою.

шостого скликання оголошено

/Лунає Державний Гімн України/
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ЗАПРОШЕНІ: народні депутати України, керівництво облдержадміністрації, керівники ряду підприємств, департаментів та управлінь, голови
обласної ради попередніх скликань, голови районних рад та
райдержадміністрацій, міські голови, представники засобів масової інформації,
працівники виконавчого апарату обласної ради тощо.
У роботі сесії взяли участь народні депутати України: Бриченко І.В.,
Вадатурський А.О., Козир Б.Ю. Кремінь Т.Д.
Далі головуючий вносить пропозицію про обрання секретаріату сесії у
складі 2-х депутатів: Степанової О.В. (позафракційна), Писаренко Л.В.
(депутатська група "Рідна Миколаївщина").
Склад секретаріату сесії затверджено одноголосно.
Лічильну комісію обрано у складі 3-х депутатів: Підберезняка В.І.
(депутатська фракція "ВО "Батьківщина"), Кулажкіна С.В. (депутатська група
"Рідна Миколаївщина"), Бугаєнко Т.І. (депутатська група "Єдність").
Склад лічильної комісії затверджено одноголосно.
Перш ніж поставити на голосування проект порядку денного та
регламент роботи ХХІХ сесії Миколаївської обласної ради шостого скликання
заступник голови обласної ради Смирнов О.М. повідомив про зняття з
розгляду на сесії у зв'язку з необхідністю доопрацювання відповідно до
чинного законодавства таких питань:
"Про надання у користування мисливських угідь товариству з
обмеженою відповідальністю "СМГ "Буг".
«Про припинення права користування частиною мисливських угідь
підприємству об’єднання громадян «Новобузьке МРГ».
За пропозицією облдержадміністрації, - продовжив далі головуючий, - на
розгляд сесії внесено декілька питань щодо звільнення керівників об’єктів
обласної комунальної власності. З урахуванням пропозицій постійних комісій
обласної ради підготовлено узагальнений проект рішення про звільнення
керівників об'єктів комунальної власності області.
Листом облдержадміністрації від 14 квітня 2015 року з розгляду на сесії
відкликано питання "Про призначення Калмикова Микити Ігоровича на
посаду директора обласного комунального підприємства "Миколаївоблтеплоенерго".
В обговоренні проекту порядку денного сесії взяли участь:
Демченко Т.В.
(позафракційна), Токарєв О.М.,
(позафракційний),
Відяпін В.О., (депутатська група "Сильна Миколаївщина"), Бонь В.В.
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(депутатська фракція "ВО "Батьківщина"), Смирнов О.М. - заступник голови
обласної ради.
У ході обговорення проекту порядку денного депутат обласної ради
Демченко Т.В. запропонувала включити до порядку денного XXIХ сесії
обласної ради такі питання:
Про інформацію служби автомобільних доріг у Миколаївській області щодо
вжитих заходів з вирішення проблемних питань дорожньої галузі області;
Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Кабінету Міністрів
України щодо виділення коштів на вирішення проблемних питань галузі
дорожнього господарства Миколаївської області;
Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Президента України,
Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо:
повернення сільським, селищним радам повноважень щодо розпорядження
землями сільськогосподарського призначення за межами сільських населених
пунктів;
зарахування податку з доходів фізичних осіб до дохідної частини бюджетів
сільських, селищних рад;
продовження
призначення.

мораторію

на

продаж

земель

сільськогосподарського

Пропозиції, внесені депутатом Демченко Т.В., поставлено на голосування:
щодо виділення коштів на ремонт автомобільних доріг:
Підсумки голосування:
"за" – 54
"проти" – 3
"утрималися" – 6
"не голосували" – немає
"всього" – 63
щодо повернення сільським, селищним радам податку з доходів фізичних осіб:
Підсумки голосування:
"за" – 52
"проти" – 4
"утрималися" – 7
"не голосували" – немає
"всього" – 63
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щодо продовження мораторію на продаж земель сільськогосподарського
призначення:
Підсумки голосування:
"за" – 60
"проти" – немає
"утрималися" – 3
"не голосували" – немає
"всього" – 63.
Депутат обласної ради Токарєв О.М. вніс пропозицію щодо зняття з
розгляду на сесії питання "Про перейменування Миколаївського госпіталю
інвалідів війни – закладу комунальної власності області та затвердження його
Статуту" у зв'язку з порушенням вимог статті 78 Господарського кодексу
України та приведення Статуту Миколаївського госпіталю інвалідів війни у
відповідність з вимогами чинного законодавства.
Пропозицію депутата Токарєва О.М. поставлено на голосування:
Підсумки голосування:
"за" – 1
"проти" – 59
"утрималися" – 3
"не голосували" – немає
"всього" – 63.
Враховуючи пропозиції, внесені депутатами обласної ради, проведено
голосування за прийняття проекту порядку та регламенту роботи ХХІХ сесії
обласної ради шостого скликання.
Підсумки голосування: одноголосно.
До порядку денного сесії включено такі питання:
1. Про підтримку Постанови Верховної Ради України від 27 січня 2015 року
№ 129-VIII "Про Звернення Верховної Ради України до Організації Об'єднаних
Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи,
Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОБСЄ,
Парламентської Асамблеї ГУАМ, національних парламентів держав світу про
визнання Російської Федерації державою-агресором".
Доповідач: Підберезняк В.І. – керівник депутатської фракції
"Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина".
2. Про внесення змін та доповнень до Комплексної програми соціального
захисту населення "Турбота" на період до 2015 року.
Доповідач: Сивопляс О.В. – директор департаменту
соціального захисту населення облдержадміністрації.
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3. 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: Долич О.В. – заступник начальника управління з
питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації.
4. Про затвердження обласної Цільової соціальної програми протидії ВІЛінфекції/СНІДу на 2015-2018 роки.
Доповідач: Капуста М.О. – начальник управління охорони
здоров'я облдержадміністрації.
5. Про внесення змін до обласної Цільової соціальної програми протидії
захворюванню на туберкульоз на 2013-2016 роки.
Доповідач: Капуста М.О. – начальник управління охорони
здоров'я облдержадміністрації.
6. 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: Скиба С.І. – директор департаменту інформаційної
діяльності та комунікацій з громадськістю
облдержадміністрації.
7. Про затвердження звіту про виконання обласного бюджету Миколаївської
області та резервного фонду непередбачених видатків за 2014 рік.
Доповідач: Іщенко В.П. - директор департаменту фінансів
облдержадміністрації.
Співдоповідач: Кулажкін С.В. – голова постійної комісії обласної ради з
питань регіонального розвитку, планування, бюджету,
фінансів та інвестицій.
8. Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2015 рік.
Доповідач: Іщенко В.П. - директор департаменту фінансів
облдержадміністрації.
9. Про затвердження Стратегії розвитку Миколаївської області на період до
2020 року.
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Доповідач: Васильєва М.В. – в.о. директора департаменту
економічного розвитку, торгівлі та туризму
облдержадміністрації.
10. Про Перелік об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ,
міст Миколаївської області, які підлягають приватизації у 2015 році.
Доповідач: Відіна О.В. – начальник управління з питань майна
комунальної власності облдержадміністрації.
11. Про припинення юридичної особи – комунального підприємства "Кафе
"Лілея" Миколаївської обласної ради.
Доповідач: Відіна О.В. – начальник управління з питань майна
комунальної власності облдержадміністрації.
12. Про обрання голови Миколаївської обласної ради шостого скликання.
Доповідач: Смирнов О.М. – заступник голови обласної ради.
13. Про зняття з контролю рішень обласної ради.
Доповідач: Смирнов О.М. – заступник голови обласної ради.
14. Про внесення змін до складу постійної комісії обласної ради.
Доповідач: Смирнов О.М. – заступник голови обласної ради.
15. Про звіти постійних комісій обласної ради.
Інформують: Відяпін В.О. – голова постійної комісії обласної ради з
питань соціальної політики, охорони здоров’я,
материнства, дитинства та розвитку зон відпочинку;
Кравченко М.А. – голова постійної комісії обласної
ради з питань культури, науки і освіти, сім'ї та молоді,
спорту;
Чебан О.О. – голова постійної комісії обласної ради з
питань роботи з громадськими об'єднаннями, засобами
масової інформації та зв'язків з органами місцевого
самоврядування.
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16. Про внесення змін та доповнень до Статуту підприємства комунальної
власності області "Фармація".
Доповідач: Відіна О.В. – начальник управління з питань майна
комунальної власності облдержадміністрації.
17. Про надання згоди на списання нерухомого майна спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області, розташованого
за адресою: м. Миколаїв, вул. 5-а Слобідська, 125.
Доповідач: Відіна О.В. – начальник управління з питань майна
комунальної власності облдержадміністрації.
18. Про надання згоди на безоплатну передачу нерухомого майна зі спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області у
комунальну власність територіальної громади міста Очакова та внесення змін
до рішення обласної ради від 21 грудня 2012 року № 31.
Доповідач: Відіна О.В. – начальник управління з питань майна
комунальної власності облдержадміністрації.
19. Про надання згоди на безоплатну передачу житлових будинків зі спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області у
комунальну власність територіальної громади Єланецької селищної ради.
Доповідач: Відіна О.В. – начальник управління з питань майна
комунальної власності облдержадміністрації.
20. Про затвердження Статуту Миколаївської обласної філармонії.
Доповідач: Поддубна Л.О. – заступник начальника управління
культури, національностей та релігій
облдержадміністрації.
21. Про припинення діяльності обласного центру підвищення кваліфікації
працівників культури.
Доповідач: Поддубна Л.О. – заступник начальника управління
культури, національностей та релігій
облдержадміністрації.
22. Про перейменування Миколаївського госпіталю інвалідів війни – закладу
комунальної власності області та затвердження його Статуту.
Доповідач: Капуста М.О. – начальник управління охорони
здоров'я облдержадміністрації.
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23. Про призначення Поточняка В.С. на посаду начальника Миколаївського
госпіталю інвалідів війни – закладу комунальної власності області.
Доповідач: Капуста М.О. – начальник управління охорони
здоров'я облдержадміністрації.
24. Про призначення Гриценка І.В. на посаду начальника Миколаївського
обласного бюро судово-медичної експертизи.
Доповідач: Капуста М.О. – начальник управління охорони
здоров'я облдержадміністрації.
25. Про припинення
підприємств.

трудових

відносин

з

керівниками

комунальних

Доповідач: Скиба С.І. – директор департаменту інформаційної
діяльності та комунікацій з громадськістю
облдержадміністрації.
26. Про призначення головного редактора друкованого засобу масової
інформації Миколаївської обласної ради - газети "Рідне Прибужжя".
Доповідач: Скиба С.І. – директор департаменту інформаційної
діяльності та комунікацій з громадськістю
облдержадміністрації.
27. Про продовження трудових відносин з директором Миколаївського
навчально-курсового комбінату.
Доповідач: Гладков Є.Л. – начальник управління житловокомунального господарства облдержадміністрації.
28. Про надання у користування мисливських угідь колективному підприємству
"МРГ Первомайського району".
Доповідач: Гурко А.А. – перший заступник начальника
Миколаївського обласного управління лісового та
мисливського господарства.
29. Про внесення змін до рішення обласної ради від 24 червня 2011 року № 25
"Про встановлення ставок збору за заготівлю другорядних лісових матеріалів,
здійснення побічних лісових користувань та використання корисних
властивостей лісів".
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Доповідач: Гурко А.А. – перший заступник начальника
Миколаївського обласного управління лісового та
мисливського господарства.
30. Про погодження лімітів на спеціальне використання лісових ресурсів при
здійсненні побічних лісових користувань та заготівлі другорядних лісових
матеріалів на території Миколаївської області на 2015-2020 роки.
Доповідач: Гурко А.А. – перший заступник начальника
Миколаївського обласного управління лісового та
мисливського господарства.
31. Про погодження клопотання ТОВ "Віп-Трейдер" на отримання спеціального
дозволу на користування надрами.
Доповідач: Рижков С.С. – голова постійної комісії обласної ради
з питань екології, охорони навколишнього середовища
та використання природних ресурсів.
32. Про погодження клопотання ТОВ «Ростгранкар’єр» на отримання
спеціального дозволу на користування надрами.
Доповідач: Рижков С.С. – голова постійної комісії обласної ради
з питань екології, охорони навколишнього середовища
та використання природних ресурсів.
33. Про внесення змін до складу президії Миколаївської обласної ради шостого
скликання.
Доповідач: Смирнов О.М. – заступник голови обласної ради.
РІЗНЕ
1. Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Кабінету
Міністрів України щодо виділення коштів на вирішення проблемних питань
галузі дорожнього господарства Миколаївської області.
2. Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Кабінету Міністрів
України, Верховної Ради України стосовно внесення змін до Бюджетного
кодексу України в частині розмежування податку з доходів фізичних осіб між
бюджетам усіх рівнів та зарахування податку до дохідної частини бюджетів
сільських, селищних, міських (міст районного значення) рад.
3. Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Президента
України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України стосовно
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правового
врегулювання
питання
щодо
розпорядження
сільськогосподарського призначення державної власності.

землями

4. Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Верховної Ради
України та Кабінету Міністрів України стосовно внесення змін до Земельного
кодексу України щодо продовження мораторію на продаж земель
сільськогосподарського призначення.
1. СЛУХАЛИ:
Про підтримку Постанови Верховної Ради України від 27 січня 2015 року
№ 129-VIII "Про Звернення Верховної Ради України до Організації
Об'єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї
Ради Європи, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї
ОБСЄ, Парламентської Асамблеї ГУАМ, національних парламентів
держав світу про визнання Російської Федерації державою-агресором".
Доповідач: Підберезняк В.І. – керівник депутатської фракції
"Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина".
В обговоренні взяли участь: Чіпак І.І. (позафракційний),
Меріков В.І. – голова облдержадміністрації, Коба В.Б. - заступник начальника
УМВС України в Миколаївській області, Могилевська А.С. (фракція
Комуністичної партії України), Смирнов О.М. – заступник голови обласної
ради.
З урахуванням обговорення проведено голосування за прийняття проекту
рішення.
Підсумки голосування:
"за" – 55
"проти" – 6
"утрималися" – 2
"не голосували" – немає
"всього" – 63.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 1 додається).
2. СЛУХАЛИ:
Про внесення змін та доповнень до Комплексної програми соціального
захисту населення "Турбота" на період до 2015 року.
Доповідач: Сивопляс О.В. – директор департаменту
соціального захисту населення облдержадміністрації.
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Проведено голосування.
Підсумки голосування: одноголосно.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 2 додається).
3. 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: Долич О.В. – заступник начальника управління з
питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації.
Проведено голосування.
Підсумки голосування: одноголосно.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 3 додається).
4. СЛУХАЛИ:
Про затвердження обласної Цільової соціальної програми протидії ВІЛінфекції/СНІДу на 2015-2018 роки.
Доповідач: Капуста М.О. – начальник управління охорони
здоров'я облдержадміністрації.
Проведено голосування.
Підсумки голосування: одноголосно.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 4 додається).
5. СЛУХАЛИ:
Про внесення змін до обласної Цільової соціальної програми протидії
захворюванню на туберкульоз на 2013-2016 роки.
Доповідач: Капуста М.О. – начальник управління охорони
здоров'я облдержадміністрації.
Проведено голосування.
Підсумки голосування: одноголосно.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 5 додається).
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6. 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: Скиба С.І. – директор департаменту інформаційної
діяльності та комунікацій з громадськістю
облдержадміністрації.
Проведено голосування.
Підсумки голосування: одноголосно.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 6 додається).
7. СЛУХАЛИ:
Про затвердження звіту про виконання обласного бюджету Миколаївської
області та резервного фонду непередбачених видатків за 2014 рік.
Доповідач: Іщенко В.П. - директор департаменту фінансів
облдержадміністрації.
Співдоповідач: Кулажкін С.В. – голова постійної комісії обласної ради з
питань регіонального розвитку, планування, бюджету,
фінансів та інвестицій.
В обговоренні взяли участь: Демченко
Смирнов О.М. – заступник голови обласної ради

Т.В.

(позафракційна),

Під час обговорення проекту рішення депутат обласної ради
Демченко Т.В. порушила питання щодо виконання показників видаткової
частини обласного бюджету Миколаївської області за 2014 рік в розрізі галузей
із зазначенням тих, які не профінансовані стовідсотково.
Відповідь на порушене депутатом Демченко Т.В. питання надав на сесії
директор департаменту фінансів облдержадміністрації Іщенко В.П.
З урахуванням обговорення проведено голосування за прийняття проекту
рішення.
Проведено голосування.
Підсумки голосування: одноголосно.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 7 додається).
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8. СЛУХАЛИ:
Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2015
рік.
Доповідач: Іщенко В.П. - директор департаменту фінансів
облдержадміністрації.
Співдоповідач: Кулажкін С.В. – голова постійної комісії обласної ради
з питань регіонального розвитку, планування, бюджету,
фінансів та інвестицій.
В обговоренні взяли участь: Демченко
Смирнов О.М. – заступник голови обласної ради.

Т.В.

(позафракційна),

У ході обговорення депутат обласної ради Демченко Т.В. порушила
питання щодо розміру суми вільного залишку коштів обласного бюджету
Миколаївської області за станом на 01 січня 2015 року.
Відповідь на сесії надав директор департаменту фінансів
облдержадміністрації Іщенко В.П.
Проведено голосування.
Підсумки голосування: одноголосно.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 8 додається).
9. СЛУХАЛИ:
Про затвердження Стратегії розвитку Миколаївської області на період
до 2020 року.
Доповідач: Васильєва М.В. – в.о. директора департаменту
економічного розвитку, торгівлі та туризму
облдержадміністрації.
В обговоренні взяли участь: Пучков С.Є. (фракція Комуністичної
партії України), Меріков В.І. – голова облдержадміністрації, Янішевська О.А. – заступник голови облдержадміністрації, Демченко Т.В.
(позафракційна), Галкіна А.О. – член експертно-громадської ради виконавчого
апарату Миколаївської міської ради, Фалько Д.В. (депутатська група "Рідна
Миколаївщина"), Відяпін В.О. (депутатська група "Сильна Миколаївщина"),
Токарєв О.М. (позафракційний), Овдієнко І.М. (фракція Комуністичної партії
України), Смирнов О.М. – заступник голови обласної ради.
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У ході обговорення проекту рішення депутатами обласної ради було
порушено ряд важливих питань, які потребують вирішення та відповідного
реагування.
Зокрема, депутат обласної ради Пучков С.Є. звернув увагу на проблемні
питання щодо:
відсутності бізнес-плану економічного розвитку комунального підприємства
"Міжнародний аеропорт Миколаїв";
необхідності заслуховування на сесії обласної ради звітів керівників
підприємств спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
Миколаївської області;
відсутності плану заходів з експлуатаційного утримання та відновлення
автомобільних доріг на території Миколаївської області.
Депутатом обласної ради Демченко Т.В. порушено питання щодо:
необхідності розробки плану заходів з реалізації Стратегії розвитку
Миколаївської області на період до 2020 року, обговорення його на засіданнях
постійних комісій обласної ради та затвердження на сесії обласної ради;
заслуховування звіту голови обласної державної адміністрації щодо виконання
програм соціально-економічного та культурного розвитку області, обласного
бюджету та делегованих повноважень;
можливості додаткового виділення коштів обласного бюджету на збільшення
на 1000 гривень розміру одноразової матеріальної допомоги учасникам бойових
дій у роки Великої Вітчизняної війни та у роки війни з Японією до річниці
Перемоги у Великій Вітчизняній війні та річниці визволення України від
фашистських загарбників;
необхідності фінансування за рахунок коштів обласного бюджету створення
обласного пологового будинку, підтримки галузі тваринництва, а також на
проведення ремонтних робіт автомобільних доріг Миколаївської області.
З урахуванням обговорення та пропозицій, внесених депутатами обласної
ради, проведено голосування за прийняття проекту рішення.
Підсумки голосування: одноголосно.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 9 додається).

18

10. СЛУХАЛИ:
Про Перелік об’єктів спільної власності територіальних громад сіл,
селищ, міст Миколаївської області, які підлягають приватизації у 2015
році.
Доповідач: Відіна О.В. – начальник управління з питань майна
комунальної власності облдержадміністрації.
Проведено голосування.
Підсумки голосування:
"за" – 62
"проти" – немає
"утрималися" – 1
"не голосували" – немає
"всього" – 63.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 10 додається).
11. СЛУХАЛИ:
Про припинення юридичної особи – комунального підприємства "Кафе
"Лілея" Миколаївської обласної ради.
Доповідач: Відіна О.В. – начальник управління з питань майна
комунальної власності облдержадміністрації.
Проведено голосування.
Підсумки голосування:
"за" – 62
"проти" – немає
"утрималися" – 1
"не голосували" – немає
"всього" – 63.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 11 додається).
Далі слово для виступу надано Малицькому О.Г., голові Миколаївської
обласної молодіжної громадської організації "Зелений рух".
Виступаючий повідомив про проведення у місті Первомайськ
Миколаївської області громадських слухань стосовно продовження
експлуатації ІІ енергоблоку Южно-Української атомної електростанції, який
вичерпав свій проектний технічний ресурс.
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Запропонував провести у місті Миколаєві обласні громадські слухання
щодо припинення продовження експлуатації ІІ енергоблоку Южно-Української
атомної електростанції у понадпроектний строк.
Вніс пропозицію звернутися до Президента України, профільних
комітетів Верховної Ради України щодо необхідності проведення державної
екологічної експертизи з метою оцінки впливу на навколишнє природне
середовище енергоблоку, строк експлуатації якого завершився.
Далі слово для інформації надано першому заступнику голови
облдержадміністрації Романчуку М.П.
Виступаючий повідомив, що державою передбачено інвестиційні кошти,
які будуть спрямовані на відновлення у повному обсязі устаткування,
необхідного для продовження гарантійних строків роботи ІІ енергоблоку
Южно-Української атомної електростанції.
Крім того, - зазначив Романчук М.П., - державою передбачено
будівництво ІV енергоблоку Южно-Української атомної електростанції, що
сприятиме енергетичній незалежності України. Підкреслив, що на реалізацію
проекту з будівництва ІV енергоблоку Южно-Української атомної
електростанції буде спрямовано 10 млрд. державних коштів.
На реалізацію соціальних програм районів, розташованих у
30-кілометровій зоні, планується залучити кошти в сумі 1 млрд. гривень. Усі
порушені питання, - підсумував виступаючий, - знаходяться на контролі
держави.
Інформацію Романчука М.П. запропоновано взяти до відома.
12. СЛУХАЛИ:
Про обрання голови Миколаївської обласної ради шостого скликання.
Доповідач: Смирнов О.М. – заступник голови обласної ради.
Головуючий Смирнов О.М. повідомив, що питання "Про обрання
голови Миколаївської обласної ради шостого скликання" включено до
порядку денного сесії за пропозицією депутатської фракції "Всеукраїнське
об'єднання "Батьківщина" у Миколаївській обласній раді.
Зазначене питання обговорювалося на засіданнях усіх постійних комісій
та на президії обласної ради.
Відповідно до статті 55 Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні", Регламенту Миколаївської обласної ради шостого скликання, - зробив
акцент головуючий, - голова обласної ради обирається відповідною радою на
пленарному засіданні ради з числа її депутатів на строк повноважень ради
таємним голосуванням.
Кандидатури на посаду голови обласної ради висуваються на пленарному
засіданні обласної ради за пропозиціями депутатів обласної ради.
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В обговоренні проекту рішення взяли участь: Козловський Ю.А.
(депутатська група "Рідна Миколаївщина"), Кулажкін С.В. (депутатська група
"Рідна Миколаївщина"), Відяпін В.О. (депутатська група "Сильна
Миколаївщина"), (Підберезняк В.І. (депутатська фракція "Всеукраїнське
об'єднання "Батьківщина"), Смирнов О.М. – заступник голови обласної ради.
З метою проведення процедури таємного голосування з обрання голови
обласної ради, - повідомив заступник голови обласної ради Смирнов О.М., обрано лічильну комісію у кількості 9 депутатів.
Склад лічильної комісії з обрання голови обласної ради затверджено
одноголосно.
Головуючий довів до відома присутніх у сесійному залі депутатів та
запрошених інформацію про те, що лічильна комісія обирає зі свого складу
голову та секретаря, відпрацьовує проекти бюлетенів для проведення таємного
голосування з виборів голови обласної ради. Рішення лічильної комісії
приймається більшістю голосів від загального складу комісії.
Проекти бюлетенів для проведення таємного голосування пропонуються
на затвердження обласної ради відповідно до Регламенту Миколаївської
обласної ради шостого скликання.
Засідання лічильної комісії та підрахунок голосів відбуватиметься у
приміщенні, де проводиться пленарне засідання обласної ради. Про прийняті
лічильною комісією рішення голова лічильної комісії інформує депутатів
обласної ради.
Згідно з протоколом засідання лічильної комісії Миколаївської обласної
ради, - продовжив далі головуючий, - головою лічильної комісії обрано
депутата Симоненко О.І., секретарем – депутата Доценко Л.О.
Далі слово для оголошення протоколу № 1 надано голові лічильної
комісії Симоненко О.І., яка ознайомила присутніх з відпрацьованими
лічильною комісією зразком бюлетеня, що буде виготовлений на папері
зеленого кольору, для проведення таємного голосування з обрання голови
обласної ради. Зразок бюлетеня для таємного голосування та його колір
затверджено одноголосно.
Лічильна комісія розпочинає роботу з виготовлення бюлетенів для
проведення таємного голосування з обрання голови обласної ради.
Далі головуючий повідомив, що відповідно до статті 59 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», статті 2.5.9. Регламенту
Миколаївської обласної ради шостого скликання кандидат вважається обраним,
а відповідне рішення прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість
депутатів від загального складу обласної ради, тобто не менш як 49 депутатів.
Якщо жодний кандидат не одержить при першому голосуванні необхідної
більшості голосів, тобто 49, проводиться повторне голосування щодо двох
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кандидатур, які одержали найбільшу кількість голосів при першому
голосуванні. Повторне голосування проводиться за процедурою, встановленою
Регламентом Миколаївської обласної ради шостого скликання.
Якщо за результатами таємного голосування жодна
кандидатура,
включена до бюлетеня для таємного голосування, не набрала необхідної
кількості голосів, то відповідне рішення вважається не прийнятим.
Згідно зі статтею 2.5.9. Регламенту обласної ради шостого скликання,
якщо кандидат не набирає необхідної кількості голосів, проводяться нові
вибори в установленому радою порядку.
Заступник голови обласної ради Смирнов О.М. повідомив, що до
обласної ради надійшло письмове подання від депутатської групи "Рідна
Миколаївщина" у Миколаївській обласній раді щодо висунення на посаду
голови обласної ради кандидатури Лусти Володимира Вікторовича.
Інших письмових пропозицій не надходило, - зазначив головуючий.
Далі слово надано Козловському Ю.А., керівнику депутатської групи
"Рідна Миколаївщина" в Миколаївській обласній раді, який від імені
депутатської групи "Рідна Миколаївщина" запропонував кандидатуру
Лусти В.В. на посаду голови обласної ради.
Слово для виступу надано Лусті В.В., кандидату на посаду голови
обласної ради, який назвав пріоритетні напрями у своїй роботі в разі обрання
його головою обласної ради.
Далі головуючий Смирнов О.М. повідомив, що з урахуванням
пропозицій депутатів обласної ради до бюлетеня для таємного голосування з
обрання голови обласної ради вноситься кандидатура Лусти В.В.
Пропозицію підтримано одноголосно.
Головуючий Смирнов О.М. вносить пропозицію продовжити розгляд
питань порядку денного ХХІХ сесії обласної ради.
13. СЛУХАЛИ:
Про зняття з контролю рішень обласної ради.
Доповідач: Смирнов О.М. – заступник голови обласної ради.
Проведено голосування.
Підсумки голосування: одноголосно.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 13 додається).
14. СЛУХАЛИ:
Про внесення змін до складу постійної комісії обласної ради.
Доповідач: Смирнов О.М. – заступник голови обласної ради.
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Проведено голосування.
Підсумки голосування: одноголосно.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 14 додається).
15. СЛУХАЛИ:
Про звіти постійних комісій обласної ради.
Інформують: Відяпін В.О. – голова постійної комісії обласної ради з
питань соціальної політики, охорони здоров’я,
материнства, дитинства та розвитку зон відпочинку;
Кравченко М.А. – голова постійної комісії обласної
ради з питань культури, науки і освіти, сім'ї та молоді,
спорту;
Чебан О.О. – голова постійної комісії обласної ради з
питань роботи з громадськими об'єднаннями, засобами
масової інформації та зв'язків з органами місцевого
самоврядування.
Проведено голосування.
Підсумки голосування: одноголосно.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 15 додається).
16. СЛУХАЛИ:
Про внесення змін та доповнень до Статуту підприємства комунальної
власності області "Фармація".
Доповідач: Відіна О.В. – начальник управління з питань майна
комунальної власності облдержадміністрації.
Проведено голосування.
Підсумки голосування: одноголосно.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 16 додається).
17. СЛУХАЛИ:
Про надання згоди на списання нерухомого майна спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області,
розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. 5-а Слобідська, 125.
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Доповідач: Відіна О.В. – начальник управління з питань майна
комунальної власності облдержадміністрації.
Проведено голосування.
Підсумки голосування: одноголосно.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 17 додається).
18. СЛУХАЛИ:
Про надання згоди на безоплатну передачу нерухомого майна зі спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області у
комунальну власність територіальної громади міста Очакова та внесення
змін до рішення обласної ради від 21 грудня 2012 року № 31.
Доповідач: Відіна О.В. – начальник управління з питань майна
комунальної власності облдержадміністрації.
В обговоренні взяли участь: Демченко Т.В. (позафракційна),
Смирнов О.М. – заступник голови обласної ради.
Депутатом Демченко Т.В. внесено пропозицію надати депутатам
обласної ради інформацію щодо схеми роботи комунального підприємства
"Облпаливо" із забезпечення населення області дровами та вугіллям.
Проведено голосування.
Підсумки голосування: одноголосно.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 18 додається).
19. СЛУХАЛИ:
Про надання згоди на безоплатну передачу житлових будинків зі спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області у
комунальну власність територіальної громади Єланецької селищної ради.
Доповідач: Відіна О.В. – начальник управління з питань майна
комунальної власності облдержадміністрації.
Проведено голосування.
Підсумки голосування: одноголосно.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 19 додається).
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20. СЛУХАЛИ:
Про затвердження Статуту Миколаївської обласної філармонії.
Доповідач: Поддубна Л.О. – заступник начальника управління
культури, національностей та релігій
облдержадміністрації.
Проведено голосування.
Підсумки голосування: одноголосно.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 20 додається).
21. СЛУХАЛИ:
Про припинення діяльності обласного центру підвищення кваліфікації
працівників культури.
Доповідач: Поддубна Л.О. – заступник начальника управління
культури, національностей та релігій
облдержадміністрації.
В обговоренні взяли участь: Кравченко М.А. (позафракційний),
Смирнов О.М. – заступник голови обласної ради.
У ході обговорення депутат обласної ради Кравченко М.А. порушив
питання щодо необхідності заслуховування на сесії обласної ради інформації
обласної державної адміністрації про перспективи реконструкції та
використання будівлі колишнього кінотеатру "Іскра" під розміщення
Миколаївської обласної філармонії.
Проведено голосування.
Підсумки голосування: одноголосно.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 21 додається).
22. СЛУХАЛИ:
Про перейменування Миколаївського госпіталю інвалідів війни – закладу
комунальної власності області та затвердження його Статуту.
Доповідач: Капуста М.О. – начальник управління охорони
здоров'я облдержадміністрації.
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В обговоренні взяли участь: Токарєв О.М. (позафракційний),
Капуста М.О. – начальник управління охорони здоров'я облдержадміністрації,
депутат обласної ради (депутатська фракція "ВО "Батьківщина"),
Голодницький О.Г. (депутатська група "Єдність"), Смирнов О.М. –
заступник голови обласної ради.
З урахуванням обговорення та внесених депутатами пропозицій
проведено голосування за прийняття проекту рішення.
Підсумки голосування:
"за" – 61
"проти" – 1
"утрималися" – 1
"не голосували" – немає
"всього" – 63.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 22 додається).
Далі слово надано голові лічильної комісії Симоненко О.І., яка
оголосила порядок проведення таємного голосування з виборів голови обласної
ради, що проводитиметься у сесійному залі обласної ради.
Проводиться таємне голосування за кандидатуру Лусти В.В. на посаду
голови обласної ради.
Слово для оголошення протоколу № 2 засідання лічильної комісії надано
голові лічильної комісії Симоненко О.І., яка оголосила результати таємного
голосування з виборів голови обласної ради.
Підсумки голосування:
кількість депутатів, які отримали бюлетені для таємного голосування, - 96
кількість невикористаних бюлетенів – 34
кількість недійсних бюлетенів – 1
кількість голосів, поданих за кандидатуру на посаду голови обласної
ради, - 50
кількість голосів, які не підтримали кандидата, - 11.
В результаті таємного голосування, повідомила голова лічильної комісії
Симоненко О.І., - головою обласної ради вважати обраним Лусту В.В.
/Оплески/
Новообраного голову Миколаївської обласної ради Лусту В.В. запрошено
зайняти місце у президії сесії обласної ради.
Слово надано голові обласної ради Лусті В.В., який висловив подяку
депутатському корпусу обласної ради за виявлену довіру та підтримку.
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Далі заступник голови обласної ради Смирнов О.М. повідомив, що
новобраний голова обласної ради вже перебував на службі в органах місцевого
самоврядування, отже, вже приймав Присягу посадової особи місцевого
самоврядування. Відповідно до Закону України «Про службу в органах
місцевого самоврядування» необхідно прийняти рішення про присвоєння голові
обласної ради відповідного рангу посадової особи місцевого самоврядування.
Відповідно до статей 43, 55, 59 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», статей 5, 14, 15 Закону України «Про службу в
органах місцевого самоврядування», враховуючи результати таємного
голосування, обласна рада вирішила:
1. Присвоїти голові Миколаївської обласної ради перший ранг посадової
особи місцевого самоврядування.
2. Вважати, що обраний голова обласної ради приступає до виконання
обов’язків після проведення спеціальної перевірки в порядку, встановленому
Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції".
Проведено голосування за прийняття проекту рішення "Про обрання
голови Миколаївської обласної ради шостого скликання".
Підсумки голосування:
"за" – 50
"проти" – 11
"утрималися" – 1
"не голосували" – немає
"всього" – 62.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 12 додається).
23. СЛУХАЛИ:
Про призначення Поточняка В.С. на посаду начальника Миколаївського
госпіталю інвалідів війни – закладу комунальної власності області.
Доповідач: Капуста М.О. – начальник управління охорони
здоров'я облдержадміністрації.
Проведено голосування.
Підсумки голосування:
"за" – 58
"проти" – немає
"утрималися" – немає
"не голосували" – 5
"всього" – 63.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 23 додається).
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24. СЛУХАЛИ:
Про призначення Гриценка І.В. на посаду начальника Миколаївського
обласного бюро судово-медичної експертизи.
Доповідач: Капуста М.О. – начальник управління охорони
здоров'я облдержадміністрації.
В обговоренні взяли участь: Відяпін В.О. (депутатська група "Сильна
Миколаївщина"), Пучков С.Є. (фракція Комуністичної партії України),
Підберезняк В.І. (депутатська фракція "ВО "Батьківщина"), Індиков Я.В.
(депутатська фракція "ВО "Батьківщина"), Бугаєнко Т.І. (депутатська група
"Єдність"), Смирнов О.М. – заступник голови обласної ради.
З урахуванням обговорення та внесених депутатами пропозицій
проведено голосування за прийняття проекту рішення.
Підсумки голосування.
"за" – 52
"проти" – 1
"утрималися" – 5
"не голосували" – 5
"всього" – 63.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 24 додається).
25. СЛУХАЛИ:
Про припинення
підприємств.

трудових

відносин

з

керівниками

комунальних

Доповідач: Скиба С.І. – директор департаменту інформаційної
діяльності та комунікацій з громадськістю
облдержадміністрації.
Проведено голосування.
Підсумки голосування.
"за" – 58
"проти" – немає
"утрималися" – немає
"не голосували" – 5
"всього" – 63.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 25 додається).
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26. СЛУХАЛИ:
Про призначення головного редактора друкованого засобу масової
інформації Миколаївської обласної ради - газети "Рідне Прибужжя".
Доповідач: Скиба С.І. – директор департаменту інформаційної
діяльності та комунікацій з громадськістю
облдержадміністрації.
Проведено голосування.
Підсумки голосування.
"за" – 58
"проти" – немає
"утрималися" – немає
"не голосували" – 5
"всього" – 63.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 26 додається).
27. СЛУХАЛИ:
Про продовження трудових відносин з директором Миколаївського
навчально-курсового комбінату.
Доповідач: Гладков Є.Л. – начальник управління житловокомунального господарства облдержадміністрації.
Проведено голосування.
Підсумки голосування.
"за" – 58
"проти" – немає
"утрималися" – немає
"не голосували" – 5
"всього" – 63.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 27 додається).
28. СЛУХАЛИ:
Про надання у користування мисливських
підприємству "МРГ Первомайського району".

угідь

колективному

Доповідач: Гурко А.А. – перший заступник начальника
Миколаївського обласного управління лісового та
мисливського господарства.
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Проведено голосування.
Підсумки голосування.
"за" – 54
"проти" – 2
"утрималися" – 2
"не голосували" – 5
"всього" – 63.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 28 додається).
29. СЛУХАЛИ:
Про внесення змін до рішення обласної ради від 24 червня 2011 року № 25
"Про встановлення ставок збору за заготівлю другорядних лісових
матеріалів, здійснення побічних лісових користувань та використання
корисних властивостей лісів".
Доповідач: Гурко А.А. – перший заступник начальника
Миколаївського обласного управління лісового та
мисливського господарства.
Проведено голосування.
Підсумки голосування.
"за" – 58
"проти" – немає
"утрималися" – немає
"не голосували" – 5
"всього" – 63.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 29 додається).
30. СЛУХАЛИ:
Про погодження лімітів на спеціальне використання лісових ресурсів при
здійсненні побічних лісових користувань та заготівлі другорядних лісових
матеріалів на території Миколаївської області на 2015-2020 роки.
Доповідач: Гурко А.А. – перший заступник начальника
Миколаївського обласного управління лісового та
мисливського господарства.
В обговоренні взяли участь: Погорєлорв В.Г. (позафракційний),
Бугаєнко Т.І. (депутатська група "Єдність"), Кулажкін С.В. (депутатська
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група "Рідна Миколаївщина"), Смирнов О.М. – заступник голови обласної
ради.
З урахуванням обговорення та внесених депутатами пропозицій
проведено голосування за прийняття проекту рішення.
Підсумки голосування.
"за" – 57
"проти" – 1
"утрималися" – немає
"не голосували" – 5
"всього" – 63.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 30 додається).
31. СЛУХАЛИ:
Про погодження клопотання ТОВ "Віп-Трейдер"
спеціального дозволу на користування надрами.

на

отримання

Доповідач: Рижков С.С. – голова постійної комісії обласної ради
з питань екології, охорони навколишнього середовища
та використання природних ресурсів.
В обговоренні взяли участь: Бугаєнко Т.І. (депутатська група
"Єдність"), Токарєв О.М. (позафракційний), Горобець Ю.В. – генеральний
директор ТОВ "Віп-Трейдер", Меріков В.І. – голова облдержадміністрації,
Смирнов О.М. – заступник голови обласної ради.
З урахуванням обговорення та внесених депутатами пропозицій
проведено голосування за прийняття проекту рішення.
Підсумки голосування:
"за" – 32
"проти" – немає
"утрималися" – 19
"не голосували" – 12
"всього" – 63.
ВИРІШИЛИ: (рішення не прийнято).
32. СЛУХАЛИ:
Про погодження клопотання ТОВ «Ростгранкар’єр» на отримання
спеціального дозволу на користування надрами.
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Доповідач: Рижков С.С. – голова постійної комісії обласної ради
з питань екології, охорони навколишнього середовища
та використання природних ресурсів.
Проведено голосування.
Підсумки голосування.
"за" – 42
"проти" – немає
"утрималися" – 16
"не голосували" – 5
"всього" – 63.
ВИРІШИЛИ: (рішення не прийнято).
33. СЛУХАЛИ:
Про внесення змін до складу президії Миколаївської обласної ради шостого
скликання.
Доповідач: Смирнов О.М. – заступник голови обласної ради.
Головуючий Смирнов О.М. повідомив про зміни у складі президії
Миколаївської обласної ради шостого скликання.
Враховуючи рішення обласної ради від 25 листопада 2014 року № 2
"Про дострокове припинення повноважень голови обласної ради Кременя Т.Д.",
зміни у складі депутатської групи "Сильна Миколаївщина" та рішення обласної
ради від 16 квітня 2015 року № 12 "Про обрання голови Миколаївської обласної
ради шостого скликання", обласна рада вирішила:
1. Увести Лусту Володимира Вікторовича, голову обласної ради, до складу
президії Миколаївської обласної ради шостого скликання.
2. Увести Травянка Віталія Івановича, уповноваженого представника
депутатської групи "Сильна Миколаївщина", до складу президії Миколаївської
обласної ради шостого скликання.
3. Вивести Кременя Тараса Дмитровича та Кротова Андрія
Олександровича зі складу президії Миколаївської обласної ради шостого
скликання.
Проведено голосування.
Підсумки голосування.
"за" – 58
"проти" – немає
"утрималися" – немає
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"не голосували" – 5
"всього" – 63.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 33 додається).
Розділ "РІЗНЕ"
1. СЛУХАЛИ:
Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Кабінету
Міністрів України щодо виділення коштів на вирішення проблемних
питань галузі дорожнього господарства Миколаївської області.
Слово для надання інформації щодо вжитих заходів з ремонту та
експлуатаційного утримання автомобільних доріг Миколаївської області
надано Блошенку В.І., начальнику служби автомобільних доріг у
Миколаївській області.
В обговоренні взяли участь: Демченко Т.В. (позафракційна),
Голодницький О.Г. (депутатська група "Єдність"), Меріков В.І. – голова
облдержадміністрації, Погорєлов В.Г. (позафракційний), Смирнов О.М. –
заступник голови обласної ради.
Під час обговорення депутат обласної ради Погорєлов В.Г. звернув увагу
на необхідність відновлення дорожніх ділянок та асфальтних заводів у районах
Миколаївської області, запропонував залучати суб'єктів господарювання до
проведення робіт з підтримки належного санітарного стану узбіч
автомобільних доріг.
Інформацію начальника служби автомобільних доріг у Миколаївській
області Блошенка В.І. запропоновано взяти до відома.
У ході обговорення обласною радою надано таке доручення:
Службі автомобільних доріг у Миколаївській області спільно з
управлінням інфраструктури обласної державної адміністрації до 22 квітня
2015 року відпрацювати проект Звернення щодо виділення коштів на
вирішення проблемних питань галузі дорожнього господарства Миколаївської
області з метою його подальшого розгляду профільною постійною комісією та
направлення на адресу Кабінету Міністрів України від імені депутатів обласної
ради.
Підтримано одноголосно.
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2. СЛУХАЛИ:
Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Кабінету
Міністрів України, Верховної Ради України стосовно внесення змін до
Бюджетного кодексу України в частині розмежування податку з доходів
фізичних осіб між бюджетам усіх рівнів та зарахування податку до дохідної
частини бюджетів сільських, селищних, міських (міст районного значення)
рад.
Інформує: Смирнов О.М. – заступник голови обласної ради.
Обласною радою надано таке доручення:
Постійній комісії обласної ради з питань аграрної політики, земельних
відносин та соціального розвитку села спільно з відповідними структурними
підрозділами обласної державної адміністрації, головним управлінням
фіскальної служби у Миколаївській області відпрацювати проект Звернення
депутатів Миколаївської обласної ради до Кабінету Міністрів України,
Верховної Ради України стосовно внесення змін до Бюджетного кодексу
України в частині розмежування податку з доходів фізичних осіб між
бюджетами усіх рівнів та зарахування податку до дохідної частини бюджетів
сільських, селищних, міських (міст районного значення) рад у передбаченому
чинним законодавством порядку та відповідно до Регламенту Миколаївської
обласної ради шостого скликання.
Підтримано одноголосно.
3. СЛУХАЛИ:
Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Президента
України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України стосовно
правового врегулювання питання щодо розпорядження землями
сільськогосподарського призначення державної власності.
Інформує: Смирнов О.М. – заступник голови обласної ради.
В обговоренні взяли участь: Демченко Т.В. (позафракційна), Бонь В.В.
(депутатська фракція "ВО "Батьківщина"), Іщенко В.П. – директор
департаменту фінансів облдержадміністрації, Кормишкін Ю.А. (депутатська
група "Рідна Миколаївщина"), Смирнов О.М. – заступник голови обласної
ради.
У ході обговорення депутати обласної ради Погорєлов В.Г.,
Кормишкін Ю.А., Кулажкін С.В., Бугаєнко Т.І. наголосили на необхідності
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реалізації заходів, спрямованих на збереження та відтворення полезахисних
насаджень шляхом їх закріплення за користувачами мисливських угідь за
відповідними землекористувачами за місцем розташування земельних ділянок.
4. СЛУХАЛИ:
Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Верховної Ради
України та Кабінету Міністрів України стосовно внесення змін до
Земельного кодексу України щодо продовження мораторію на продаж
земель сільськогосподарського призначення.
Інформує: Смирнов О.М. – заступник голови обласної ради.
Обласною радою надано таке доручення:
Схвалити та направити Звернення депутатів Миколаївської обласної
ради до Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів
України щодо:
правового врегулювання питань стосовно розпорядження сільськими,
селищними радами землями сільськогосподарського призначення державної
власності;
продовження
призначення.

мораторію

на

продаж

земель

сільськогосподарського

Підтримано одноголосно.
Далі голова облдержадміністрації Меріков В.І. довів до відома
депутатів та запрошених інформацію Кабінету Міністрів України щодо виплати
матеріальної допомоги ветеранам Великої Вітчизняної війни в сумі
882 млн.гривень. Інваліди І групи та громадяни, які мають особливі заслуги
перед Батьківщиною, отримають по 2 тисячі 835 гривень, - зазначив голова
облдержадміністрації. Передбачено також виплати для учасників війни, членів
сімей загиблих та інших категорій громадян.
Міністерство соціальної політики України разом з "Укрпоштою" до
9 Травня цього року мають забезпечити надходження виділених коштів для
визначеної категорії громадян.
Далі слово для оголошення інформації надано Димитрову М.Ф.,
начальнику управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації. Виступаючий ознайомив присутніх з переліком заходів, які
відбудуться в області відповідно до Указу Президента України "Про заходи з
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відзначення у 2015 році 70-ї річниці Перемоги над нацизмом у Європі та
70-ї річниці завершення Другої світової війни".
Далі головуючий Смирнов О.М. довів до відома присутніх
інформацію про надходження до обласної ради 15 квітня 2015 року письмового
повідомлення від депутатської групи "Єдність" у Миколаївській обласній раді,
у якому зазначається про входження депутата обласної ради Ніколенка Г.Б. до
складу цієї групи.
Підсумовуючи роботу пленарного засідання обласної ради, заступник
голови обласної ради Смирнов О.М. повідомив, що усі питання порядку
денного розглянуто.
На цьому роботу ХXIХ сесії обласної ради шостого скликання оголошено
завершеною.
/Лунає Державний Гімн України/

Заступник голови
обласної ради

Федулова 37 01 63

О.М.Смирнов

