МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

ПРОТОКОЛ
30 липня 2015 року № 31
м.Миколаїв

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

Перед початком роботи ХХХІ сесії обласної ради шостого скликання
голова обласної ради Луста В.В. повідомив присутніх у сесійному залі
депутатів та запрошених про передчасну смерть депутата обласної ради
Погорєлова Володимира Григоровича, керівника державного підприємства
"Племрепродуктор "Степове".
Запропонував вшанувати пам'ять цієї знаної на Миколаївщині і далеко за
її межами людини хвилиною мовчання.
/Хвилина мовчання/
Далі голова обласної ради Луста В.В. повідомив про вручення державних
відзнак та нагород, яких удостоєні кращі представники територіальних громад
Миколаївської області.
Голова обласної ради Луста В.В. підкреслив, що сьогодні одними із
перших буде нагороджено наших героїв-земляків, які загинули в зоні
проведення антитерористичної операції на сході України, виконуючи
військовий обов'язок та захищаючи державний суверенітет і територіальну
цілісність України.
Указом Президента України за відданість справі захисту Української
Держави та її народу, високий професіоналізм, мужність і героїзм при
виконанні військового обов’язку, особливі заслуги у захисті державного
суверенітету та територіальної цілісності України посмертно орденом
"За мужність" ІІІ ступеня нагороджено:
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КОТЄШЕВСЬКОГО
Дмитра Івановича

- солдата

/Нагороду отримує мати – Кожухар Ольга Миколаївна./
Голова обласної державної адміністрації Меріков В.І. вручив орден і
квіти.
ГОЛУБОВСЬКОГО
Дмитра Степановича

- старшого сержанта.

/Нагороду отримує дружина – Голубовська Людмила Григорівна./
Голова обласної державної адміністрації Меріков В.І. вручив орден і квіти.
Посмертно орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня нагороджено:
БЕРЕГОВЕНКА
Григорія Григоровича

- старшого лейтенанта

/Нагороду отримує батько – Береговенко Григорій Дмитрович/
Голова обласної державної адміністрації Меріков В.І. вручив орден і квіти.
ГРИГОРАША
Гліба Миколайовича

- старшого лейтенанта

/Нагороду отримує мати – Григораш Наталя Володимирівна/
Голова обласної державної адміністрації Меріков В.І. вручив орден і квіти.
АНТОШИНА
Івана Миколайовича

- капітана.

/Нагороду отримує дружина – Антошина Ганна Сергіївна/
Голова обласної державної адміністрації Меріков В.І. вручив орден і
квіти.
За мужність і героїзм, проявлені під час захисту державного суверенітету
та територіальної цілісності України, Указом Президента України орденом "За
мужність" ІІІ ступеня та відповідно до розпорядження голови обласної ради
відзнакою "За заслуги перед Миколаївщиною" ІІ ступеня нагороджено
солдата ТЕРЕЩЕНКА Олександра Леонтійовича.
Голова обласної державної адміністрації Меріков В.І. та голова обласної
ради Луста В.В. вручили нагороди та квіти.
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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 "За заслуги" ІІ ступеня нагороджено КУХАРЧУКА
Володимира Микитовича, голову правління сільськогосподарського
виробничого кооперативу "Авангард".
Орденом "За заслуги" ІІІ ступеня нагороджено ПРУДНИКОВА
Миколу Олександровича, механіка дільниці цеху товариства "Сервісний
центр "Металург", місто Миколаїв.
Медаллю "За працю і звитягу" нагороджено ПАТАЯ Анатолія
Васильовича, слюсаря-ремонтника дільниці цеху товариства "Сервісний центр
"Металург", місто Миколаїв.
Почесне звання "Заслужений працівник фізичної культури і спорту
України" присвоєно НІКОЛАЄВУ Євгену Петровичу, вчителю
Миколаївського вищого училища фізичної культури.
Почесне звання "Заслужений донор України" присвоєно РЕЧІЛЕ
Костянтину Михайловичу, донору, Первомайський район.
Почесне звання "Заслужений лікар України" присвоєно:
САРСАКОВУ
Михайлу Михайловичу

-

завідувачу
відділення
Первомайської
центральної міської багатопрофільної лікарні

СВИСТЕЛЬНИКОВІЙ
Лідії Юхимівні

-

завідуючій алерго-імунологічним відділенням
Миколаївської обласної лікарні.

Почесне звання "Заслужений працівник промисловості України"
присвоєно СВИДЮК Ірині Володимирівні, керівнику цеху акціонерного
товариства "Санта Україна".
За значний особистий внесок у державне будівництво, соціальноекономічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української
держави, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм Подяку
Прем’єр-міністра України оголошено САВВІ Наталії Іванівні, начальнику
виробничо-технічного відділу комунального підприємства "Первомайський
міський водоканал".
Для вручення відзнак Верховної Ради України на сцену запрошено
народного
депутата
України,
голову
міжфракційного
об’єднання
"Миколаївщина" у Верховній Раді України Кременя Тараса Дмитровича.
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Розпорядженням Голови Верховної Ради України за вагомий
особистий внесок у розвиток інформаційного простору незалежної України,
сумлінну працю та високий професіоналізм Грамотою Верховної Ради
України нагороджено ІНДИКОВА Ярослава Володимировича, генерального
директора Миколаївської обласної державної телерадіокомпанії, депутата
обласної ради.
Розпорядженням Голови Верховної Ради України за вагомий
особистий внесок у розвиток інформаційного простору незалежної України,
проявлену мужність, професійну майстерність при об’єктивному і
оперативному висвітленні суспільно-політичних процесів на сході України в
умовах кризового протистояння Грамотою Верховної Ради України
нагороджено:
ЄЧКАЛОВУ
Наталію Вікторівну

-

завідувача відділу інформаційно-аналітичних
передач редакції інформаційно-аналітичних та
суспільно-політичних
передач
творчовиробничого
об’єднання
телевізійного
мовлення Миколаївської обласної державної
телерадіокомпанії

НЕБІСЯ
Антона Марковича

-

телеоператора
ІІ
категорії
виробничого
персоналу
Миколаївської
обласної
телерадіокомпанії.

художньотелебачення
державної

Розпорядженням голови обласної ради за вагомий особистий внесок у
вирішення питань соціальної реабілітації дітей-інвалідів, багаторічну
самовіддану працю на благо територіальної громади Миколаївської області,
активну життєву позицію відзнакою Миколаївської обласної ради – "За
заслуги перед Миколаївщиною ІІ ступеня" нагороджено ТАЗАРАЧЕВУ
Галину Михайлівну.
За вагомий особистий внесок у розвиток галузі охорони здоров'я,
багаторічну самовіддану працю, активну життєву позицію, плідну депутатську
діяльність на благо громади Миколаївської області та Кривоозерського району
відзнакою Миколаївської обласної ради – "За заслуги перед
Миколаївщиною" IІ ступеня нагороджено ЗАЙЧЕНКО Валентину
Павлівну, депутата Миколаївської обласної ради шостого скликання,
головного лікаря Кривоозерської центральної районної лікарні.
За видатні заслуги в галузі спорту, підвищення іміджу Миколаївської
області в Україні та на міжнародній арені, високу професійну майстерність,
самовідданість справі відзнакою Миколаївської обласної ради – "За заслуги
перед Миколаївщиною" IІ ступеня нагороджено ХОМРОВУ Олену
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Миколаївну, депутата Миколаївської обласної ради шостого скликання,
заслуженого майстра спорту України, олімпійську чемпіонку.
За вагомий особистий внесок у відродження та збереження історичної
спадщини українського народу, багаторічну меценатську діяльність, активну
громадську діяльність відзнакою Миколаївської обласної ради – "За заслуги
перед Миколаївщиною" IІ ступеня нагороджено КОНДРАТЬЄВА Михайла
Івановича, відомого активного благодійника, який багато років надає
матеріальну допомогу організаціям галузі культури та мистецтва, активно
сприяє відродженню храмів.
За досягнення високих спортивних результатів на перших Європейських
іграх в Баку, піднесення авторитету України на міжнародному рівні, виявлені
мужність, самовідданість та волю до перемоги відзнакою Миколаївської
обласної
ради – "За заслуги перед Миколаївщиною" IІ ступеня
нагороджено ШЕЛЕСТЮК Діану Володимирівну, бронзову призерку перших
Європейських ігор, майстра спорту України.
За вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняного спорту,
підвищення іміджу Миколаївської області в Україні та на міжнародній арені,
виховання підростаючого покоління, високий професіоналізм, активну життєву
позицію Почесною грамотою обласної ради нагороджено ШТЕРМЕРА
Євгена Львовича, тренера-викладача школи вищої спортивної майстерності
міста Миколаєва.
Від імені депутатського корпусу обласної ради Луста В.В. привітав
нагороджених, побажав їм життєвої наснаги, щастя і добра, нових звершень в
ім'я України.
Далі голова обласної ради Луста В.В. продовжив ведення сесії.
Загальний склад обласної ради - 96
Всього обрано депутатів – 93
Присутні на сесії - 64
Відсутні з поважних причин – 29
Тридцять першу сесію обласної ради шостого скликання оголошено
відкритою.
/Лунає Державний Гімн України/
ЗАПРОШЕНІ: народні депутати України, керівництво облдержадміністрації, керівники ряду підприємств, департаментів та управлінь, голови
обласної ради попередніх скликань, голови районних рад та
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райдержадміністрацій, міські голови, представники засобів масової інформації,
працівники виконавчого апарату обласної ради тощо.
У роботі сесії взяв участь народний депутат України Кремінь Т.Д.
Далі головуючий вносить пропозицію про обрання секретаріату сесії у
складі 2-х депутатів: Доценко Л.О. (депутатська група "Рідна Миколаївщина"),
Романюка А.С. (фракція Комуністичної партії України).
Склад секретаріату сесії затверджено одноголосно.
Лічильну комісію обрано у складі 3-х депутатів: Мартиросова С.В.
(депутатська фракція "ВО "Батьківщина"), Шабільянова О.В. (депутатська
група "Рідна Миколаївщина"), Фалька Д.В. (депутатська група "Рідна
Миколаївщина").
Склад лічильної комісії затверджено одноголосно.
Перш ніж поставити на голосування проект порядку денного та регламент
роботи ХХХІ сесії Миколаївської обласної ради шостого скликання голова
обласної ради Луста В.В. повідомив про зняття з розгляду на сесії у зв'язку з
необхідністю доопрацювання відповідно до чинного законодавства питання
"Про надання у користування мисливських угідь Новоодеській районній
організації "УТМР".
Відповідно до рекомендацій постійної комісії обласної ради з питань
аграрної політики, земельних відносин та соціального розвитку села від
23 липня 2015 року до проекту порядку денного ХХХІ сесії обласної ради
шостого скликання включено такі питання:
Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Верховної
Ради України та Кабінету Міністрів України стосовно вирішення питання
щодо
забезпечення
Миколаївської
області
імунобіологічними
препаратами;
Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Кабінету
Міністрів України щодо незадовільного стану мережі автомобільних доріг
та вирішення проблемних питань галузі дорожнього господарства
Миколаївської області.
Також головуючий повідомив, що під час обговорення на засіданні
президії питання щодо незадовільного стану автомобільних доріг області було
запропоновано заслухати на сесії обласної ради інформацію служби
автомобільних доріг у Миколаївській області та управління державтоінспекції
УМВС України в Миколаївській області стосовно реалізації заходів щодо
обмеження руху великовагового автотранспорту автомобільними
дорогами Миколаївської області.

7

Відповідно до рекомендацій постійної комісії обласної ради з питань
аграрної політики, земельних відносин та соціального розвитку села від
23 липня 2015 року, враховуючи депутатські звернення депутата обласної ради
Демченко Т.В., до розділу "Різне" проекту порядку денного включено такі
питання:
Про недопущення закриття закладів освіти, дошкільних закладів
освіти, закладів охорони здоров’я, культури на території Миколаївської
області;
Про необхідність стовідсоткового виділення коштів з місцевих
бюджетів на придбання підручників, на харчування, підвіз дітей у школах
Миколаївської області.
За пропозиціями депутатів обласної ради, висловленими на засіданні
постійної комісії обласної ради з питань аграрної політики, земельних відносин
та соціального розвитку села, - продовжив далі головуючий, - на ХХХІ сесії
обласної ради пропонується заслухати інформацію Миколаївського обласного
військового комісара щодо проведення на території області чергової хвилі
мобілізації військовозобов’язаних.
В обговоренні проекту порядку денного сесії взяли участь:
Демченко Т.В. (позафракційна), Меріков В.І. – голова облдержадміністрації,
Луста В.В. - голова обласної ради.
У ході обговорення проекту порядку денного депутат обласної ради
Демченко Т.В. висловила невдоволення стосовно великої кількості питань,
включених до порядку денного XXIХ сесії обласної ради, зауваживши, що
якісно їх опрацювати та прийняти рішення при такій кількості дуже важко.
Також депутат порушила питання щодо звіту голови обласної державної
адміністрації, який за ініціативи постійної комісії обласної ради з питань
аграрної політики, земельних відносин та соціального розвитку села було
запропоновано внести на розгляд XXХІ сесії обласної ради.
У зв'язку з цим голова облдержадміністрації Меріков В.І. надав
відповідні роз'яснення, зазначивши, що наразі звіт перебуває у стані підготовки.
Після того, як звіт буде належним чином підготовлено, відповідне
питання буде внесено на розгляд пленарного засідання обласної ради.
Враховуючи пропозиції, внесені депутатами обласної ради, проведено
голосування за прийняття проекту порядку денного та регламенту роботи
ХХХІ сесії обласної ради шостого скликання.
Підсумки голосування: одноголосно.
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До порядку денного сесії включено такі питання:
1. Про внесення змін до обласної Комплексної програми профілактики
злочинності та вдосконалення системи захисту конституційних прав і свобод
громадян у Миколаївській області на 2011-2015 роки.
Доповідач:

Фісун Р.П. – завідувач сектору взаємодії з правоохоронними
органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації.

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:

Панасенко М.А. - перший заступник начальника головного
управління Державної служби України з надзвичайних
ситуацій у Миколаївській області.

3.
Про внесення змін та доповнень до Комплексної програми
соціального захисту населення "Турбота" на період до 2015 року.
Доповідач:

Бєлкіна Л.П. – заступник
директора департаменту
соціального захисту населення облдержадміністрації.

4. 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
обласної державної адміністрації.

5. Про внесення доповнення до Програми економічного і соціального
розвитку Миколаївської області на 2015-2017 роки "Миколаївщина-2017".
Доповідач:

Волошинович Е.П. – начальник управління інфраструктури
облдержадміністрації.

6. Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на
2015 рік.
Доповідач:

Іщенко В.П. –
облдержадміністрації.

директор

департаменту

фінансів
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7.
Про затвердження Плану заходів з реалізації у 2015-2017 роках
Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року.
Доповідач:

Васильєва М.В. – директор департаменту економічного
розвитку, торгівлі та туризму облдержадміністрації.

8. Про внесення змін та доповнень до Порядку використання коштів
обласного бюджету для забезпечення громадян житлом у Миколаївській
області, затвердженого рішенням обласної ради від 21 грудня 2012 року № 16.
Доповідач:

Булах В.П. – директор Миколаївського регіонального
управління державної спеціалізованої фінансової установи
"Державний фонд сприяння молодіжному житловому
будівництву".

9. Про погодження інвестиційної Програми обласного комунального
підприємства "Миколаївоблтеплоенерго" на 2015 рік.
Доповідач:

Бородін В.А. – в.о. головного інженера
підприємства "Миколаївоблтеплоенерго".

комунального

10.
Про звільнення Мелашича О.А. з посади генерального директора
комунального підприємства "Міжнародний аеропорт Миколаїв".
Доповідач:

Волошинович Е.П. – начальник управління інфраструктури
облдержадміністрації.

11.
Про надання згоди на безоплатну передачу майна зі спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області у
комунальну власність територіальної громади міста Миколаєва.
Доповідач:

Відіна О.В. – начальник
управління з питань майна
комунальної власності облдержадміністрації.

12.
Про внесення змін до рішення
2012 року №31.
Доповідач:

обласної

ради

Відіна О.В. – начальник
управління з питань майна
комунальної власності облдержадміністрації.

13. Про внесення змін до Статуту комунального
"Миколаївська обласна друкарня" Миколаївської обласної ради.
Доповідач:

від 21 грудня

підприємства

Відіна О.В. – начальник
управління з питань майна
комунальної власності облдержадміністрації.
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14. Про призначення Іщенка С.В. на посаду директора комунального
підприємства "Миколаївська обласна друкарня" Миколаївської обласної ради.
Доповідач:

Відіна О.В. – начальник
управління з питань майна
комунальної власності облдержадміністрації.

15.
Про припинення трудових відносин з керівниками суб'єктів
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської
області.
Доповідач:

Відіна О.В. – начальник
управління з питань майна
комунальної власності облдержадміністрації.

16. Про звільнення Чернявської Т.Є. з посади директора обласного центру
підвищення кваліфікації працівників культури.
Доповідач:

Димитров М.Ф. –
начальник управління
національностей та релігій облдержадміністрації.

культури,

17. Про призначення Агаркової В.В. на посаду директора Миколаївської
обласної універсальної наукової бібліотеки ім. О.Гмирьова.
Доповідач:

Димитров М.Ф. –
начальник управління
національностей та релігій облдержадміністрації.

культури,

18. Про внесення змін та доповнень до Статуту Миколаївського коледжу
культури і мистецтв.
Доповідач:

Димитров М.Ф. –
начальник управління
національностей та релігій облдержадміністрації.

культури,

19. Про перейменування Миколаївської обласної дитячої лікарні – закладу
комунальної власності області та затвердження її Статуту.
Доповідач:

Капуста М.О. – начальник управління охорони здоров'я
облдержадміністрації.

20. Про перейменування закладу комунальної власності області –
Миколаївського
обласного
шкірно-венерологічного
диспансеру
та
затвердження його Статуту.
Доповідач:

Капуста М.О. – начальник управління охорони здоров'я
облдержадміністрації.
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21. Про перейменування обласного онкологічного диспансеру – закладу
охорони здоров’я комунальної власності області та затвердження Статуту
Миколаївського обласного онкологічного диспансеру Миколаївської обласної
ради.
Доповідач:

Капуста М.О. – начальник управління охорони здоров'я
облдержадміністрації.

22. Про перейменування Миколаївської обласної офтальмологічної
лікарні – закладу комунальної власності області та затвердження її Статуту.
Доповідач:

Капуста М.О. – начальник управління охорони здоров'я
облдержадміністрації.

23. Про звільнення Баланова М.М. з посади директора обласної бази
спеціального медичного постачання – закладу комунальної власності області.
Доповідач:

Капуста М.О. – начальник управління охорони здоров'я
облдержадміністрації.

24. Про затвердження Програми військово-патріотичного виховання
населення Миколаївської області на 2015-2020 роки.
Доповідач:

Каськова Г.Л. – в.о. директора департаменту освіти, науки та
молоді облдержадміністрації.

25. Про надання згоди на списання нерухомого майна спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області, яке розташоване
за адресою: с.Антонівка Новоодеського району та перебуває на балансі
Антонівської загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів Миколаївської
обласної ради.
Доповідач:

Каськова Г.Л. – в.о. директора департаменту освіти, науки та
молоді облдержадміністрації.

26. Про визнання таким, що втратило чинність, рішення обласної ради від
28 грудня 2011 року №19.
Доповідач:

Каськова Г.Л. – в.о. директора департаменту освіти, науки та
молоді облдержадміністрації.
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27. Про затвердження Статуту Володимирівської загальноосвітньої
школи-інтернату І-ІІ ступенів Казанківського району Миколаївської обласної
ради.
Доповідач:

Каськова Г.Л. – в.о. директора департаменту освіти, науки та
молоді облдержадміністрації.
28. Про внесення змін та доповнень до Статуту Миколаївської
загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів №3 Миколаївської обласної
ради.
Доповідач:

Каськова Г.Л. – в.о. директора департаменту освіти, науки та
молоді облдержадміністрації.

29. Про вилучення земельної ділянки зі спільної власності територіальних
громад, сіл, селищ, міст Миколаївської області та передачу її в комунальну
власність територіальної громади м. Вознесенська.
Доповідач:

Каськова Г.Л. – в.о. директора департаменту освіти, науки та
молоді облдержадміністрації.

30. 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.

31. 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.

32. Про погодження клопотання ТОВ "Будкамінь"
спеціального дозволу на користування надрами.
Доповідач:

на

отримання

Рижков С.С. – голова постійної комісії обласної ради з питань
екології, охорони навколишнього середовища та використання
природних ресурсів.
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33. Про погодження клопотання ТОВ
спеціального дозволу на користування надрами.
Доповідач:

"Сандора"

на

отримання

Рижков С.С. – голова постійної комісії обласної ради з питань
екології, охорони навколишнього середовища та використання
природних ресурсів.

34. Про припинення права користування частиною мисливських угідь
підприємством об’єднання громадян "Новобузьке МРГ".
Доповідач:

Щербина І.О. - завідувач сектору Миколаївського обласного
управління лісового та мисливського господарства.
35. Про надання у користування мисливських угідь товариству з
обмеженою відповідальністю мисливців та рибалок "Фазан".
Доповідач:

Щербина І.О. - завідувач сектору Миколаївського обласного
управління лісового та мисливського господарства.

36. Про надання у користування мисливських угідь підприємству
об’єднання громадян "Кривоозерське МРГ".
Доповідач:

Щербина І.О. - завідувач сектору Миколаївського обласного
управління лісового та мисливського господарства.

37. Про надання у користування мисливських угідь підприємству
об’єднання громадян "Врадіївське МРГ".
Доповідач:

Щербина І.О. - завідувач сектору Миколаївського обласного
управління лісового та мисливського господарства.

38. Про надання у користування мисливських угідь підприємству
об’єднання громадян "Снігурівське МРГ".
Доповідач:

Щербина І.О. - завідувач сектору Миколаївського обласного
управління лісового та мисливського господарства.

39. Про надання у користування мисливських угідь товариству з
обмеженою відповідальністю "СМГ "Буг".
Доповідач:

Щербина І.О. - завідувач сектору Миколаївського обласного
управління лісового та мисливського господарства.
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40. Про надання у користування мисливських угідь Новоодеській
госпрозрахунковій організації "ГМР".
Доповідач:

Щербина І.О. - завідувач сектору Миколаївського обласного
управління лісового та мисливського господарства.

41. Про звіти постійних комісій обласної ради.
Інформують:

Зубко О.М. – голова постійної комісії обласної ради з питань
регулювання комунальної власності, приватизації та
капітального будівництва.
Зібров П.В. – голова постійної комісії обласної ради з питань
законності, депутатської діяльності та захисту прав громадян.
Хачатуров А.Е. – голова постійної комісії обласної ради з
питань регуляторної політики, підприємницької діяльності та
торговельно-побутового обслуговування населення.

42. 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:

Смирнов О.М. – заступник голови обласної ради.

43. Про дострокове припинення повноважень депутата обласної ради
Погорєлова Володимира Григоровича.
Доповідач:

Смирнов О.М. – заступник голови обласної ради.

44. Про оголошення щорічного обласного конкурсу проектів та програм
розвитку місцевого самоврядування.
Доповідач:

Смирнов О.М. – заступник голови обласної ради.

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

Смирнов О.М. – заступник голови обласної ради.

Різне.
Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Верховної Ради
України та Кабінету Міністрів України стосовно вирішення питання щодо
забезпечення Миколаївської області імунобіологічними препаратами.
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Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Кабінету
Міністрів України щодо незадовільного стану мережі автомобільних доріг та
вирішення проблемних питань галузі дорожнього господарства Миколаївської
області.
Про заходи щодо обмеження руху великовагового автотранспорту
автомобільними дорогами Миколаївської області.
Про недопущення закриття закладів освіти, дошкільних закладів освіти,
закладів охорони здоров’я, культури на території Миколаївської області.
Про необхідність стовідсоткового виділення коштів з місцевих бюджетів
на придбання підручників, на харчування, підвіз дітей у школах Миколаївської
області.
У зв’язку з набранням чинності Закону України "Про запобігання
корупції", з метою запобігання і врегулювання конфлікту інтересів та
враховуючи затверджений порядок денний сесії обласної ради, головуючий
Луста В.В. запропонував депутатам завчасно публічно оголошувати заяви про
можливий конфлікт інтересів під час розгляду окремих питань порядку
денного. Зазначив, що оголошену відповідним депутатом інформацію буде
занесено до протоколу сесії.
1. СЛУХАЛИ:
Про внесення змін до обласної Комплексної програми профілактики
злочинності та вдосконалення системи захисту конституційних прав і
свобод громадян у Миколаївській області на 2011-2015 роки.
Доповідач:

Фісун Р.П. – завідувач сектору взаємодії з правоохоронними
органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації.

Проведено голосування.
Підсумки голосування: одноголосно.
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.
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Доповідач:

Панасенко М.А. - перший заступник начальника головного
управління Державної служби України з надзвичайних
ситуацій у Миколаївській області.

Проведено голосування.
Підсумки голосування: одноголосно.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 2 додається).
3. СЛУХАЛИ:
Про внесення змін та доповнень до Комплексної програми
соціального захисту населення "Турбота" на період до 2015 року.
Доповідач:

Бєлкіна Л.П. – заступник
директора департаменту
соціального захисту населення облдержадміністрації.

В
обговоренні
взяли
участь:
Меріков
облдержадміністрації, Луста В.В. – голова обласної ради.

В.І.

–

голова

Проведено голосування.
Підсумки голосування: одноголосно.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 3 додається).
4. 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
обласної державної адміністрації.

В обговоренні взяли участь: Могилевська А.С. (фракція Комуністичної
партії України), Демченко Т.В. (позафракційна), Луста В.В. – голова обласної
ради.
Під час обговорення проекту рішення депутат обласної ради
Демченко Т.В. порушила питання щодо ситуації з наявністю в лікарняних
закладах області протитуберкульозної вакцини БЦЖ.
Відповідь на порушене депутатом Демченко Т.В. питання надала на сесії
начальник управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації
Капуста М.О.
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З урахуванням обговорення та внесених депутатами пропозицій
проведено голосування за прийняття проекту рішення обласної ради.
Підсумки голосування: одноголосно.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 4 додається).
5. СЛУХАЛИ:
Про внесення доповнення до Програми економічного і соціального
розвитку Миколаївської області на 2015-2017 роки "Миколаївщина-2017".
Доповідач:

Волошинович Е.П. – начальник управління інфраструктури
облдержадміністрації.

Проведено голосування.
Підсумки голосування: одноголосно.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 5 додається).
6. СЛУХАЛИ:
Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на
2015 рік.
Доповідач:

Іщенко
В.П.
–
облдержадміністрації.

директор

департаменту

фінансів

В обговоренні взяли участь: Демченко Т.В. (позафракційна),
Відяпін В.О. (депутатська група "Сильна Миколаївщина"), Кулажкін С.В. (депутатська група "Рідна Миколаївщина"), Дорошенко В.Г. - (фракція
Комуністичної партії України), Овдієнко І.М. (фракція Комуністичної партії
України), Підберезняк В.І. (депутатська фракція "Всеукраїнське об'єднання
"Батьківщина"), Меріков В.І. – голова облдержадміністрації, Блошенко В.І. начальник служби автомобільних доріг у Миколаївській області,
Кравченко М.А. (позафракційний), Луста В.В. – голова обласної ради.
У ході обговорення проекту рішення депутат обласної ради
Демченко Т.В. звернула увагу на складну ситуацію, яка має місце у галузі
дорожнього господарства Миколаївської області, зокрема на незадовільний
стан дорожнього покриття на дорогах державного та місцевого значення. З
метою вирішення найбільш проблемних питань внесла пропозицію
облдержадміністрації спільно зі службою автомобільних доріг у Миколаївській
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області, профільною постійною комісією обласної ради вивчити питання щодо
фінансування за рахунок коштів обласного бюджету ремонтних робіт найбільш
проблемних ділянок автомобільних доріг державного значення з метою
забезпечення проїзду автомобільного транспорту.
Запропонувала розглянути можливість внесення відповідних змін до
Програми економічного і соціального розвитку Миколаївської області на 20152017 роки "Миколаївщина-2017".
Враховуючи вкрай складну ситуацію на автомобільних дорогах
Миколаївської області, депутат обласної ради Кравченко М.А. запропонував
облдержадміністрації, службі автомобільних доріг у Миколаївській області
спільно з профільною постійною комісією обласної ради відпрацювати проект
обласної Програми "Дороги Миколаївщини", яка б передбачала реалізацію
комплексу заходів з належної експлуатації, ремонту та обслуговування
автомобільних доріг місцевого та державного значення на території області.
З урахуванням обговорення та внесених депутатами пропозицій
проведено голосування за прийняття проекту рішення обласної ради.
Підсумки голосування:
"за" – 63
"проти" – 1
"утрималися" – немає
"не голосували" – немає
"всього" – 64.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 6 додається).
7. СЛУХАЛИ:
Про затвердження Плану заходів з реалізації у 2015-2017 роках
Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року.
Доповідач:

Васильєва М.В. – директор департаменту економічного
розвитку, торгівлі та туризму облдержадміністрації.

В обговоренні взяли участь: Овдієнко І.М. (фракція Комуністичної
партії України), Меріков В.І. – голова облдержадміністрації, Могилевська А.С. (фракція Комуністичної партії України), Луста В.В. – голова обласної
ради.
З урахуванням обговорення та внесених депутатами пропозицій
проведено голосування за прийняття проекту рішення обласної ради.
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Підсумки голосування:
"за" – 61
"проти" – немає
"утрималися" – 2
"не голосували" – 1
"всього" – 64.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 7 додається).
8. СЛУХАЛИ:
Про внесення змін та доповнень до Порядку використання
коштів обласного бюджету для забезпечення громадян житлом у
Миколаївській області, затвердженого рішенням обласної ради
від 21 грудня 2012 року № 16.
Доповідач:

Булах В.П. – директор Миколаївського регіонального
управління державної спеціалізованої фінансової установи
"Державний фонд сприяння молодіжному житловому
будівництву".

Проведено голосування.
Підсумки голосування:
"за" – 56
"проти" – немає
"утрималися" – немає
"не голосували" – 8
"всього" – 64.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 8 додається).
9. СЛУХАЛИ:
Про погодження інвестиційної Програми обласного комунального
підприємства "Миколаївоблтеплоенерго" на 2015 рік.
Доповідач:

Бородін В.А. – в.о. головного інженера
підприємства "Миколаївоблтеплоенерго".

Проведено голосування.
Підсумки голосування:
"за" – 56

комунального
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"проти" – немає
"утрималися" – немає
"не голосували" – 8
"всього" – 64.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 9 додається).
10. СЛУХАЛИ:
Про звільнення Мелашича О.А. з посади генерального директора
комунального підприємства "Міжнародний аеропорт Миколаїв".
Доповідач:

Волошинович Е.П. – начальник управління інфраструктури
облдержадміністрації.

Проведено голосування.
Підсумки голосування:
"за" – 56
"проти" – немає
"утрималися" – немає
"не голосували" – 8
"всього" – 64.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 10 додається).
11. СЛУХАЛИ:
Про надання згоди на безоплатну передачу майна зі спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області у
комунальну власність територіальної громади міста Миколаєва.
Доповідач:

Відіна О.В. – начальник
управління з питань майна
комунальної власності облдержадміністрації.

Проведено голосування.
Підсумки голосування:
"за" – 53
"проти" – 1
"утрималися" – немає
"не голосували" – 10
"всього" – 64.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 11 додається).
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12. СЛУХАЛИ:
Про внесення змін до рішення
2012 року № 31.
Доповідач:

обласної

ради

від 21 грудня

Відіна О.В. – начальник
управління з питань майна
комунальної власності облдержадміністрації.

Проведено голосування.
Підсумки голосування:
"за" – 51
"проти" – немає
"утрималися" – немає
"не голосували" – 13
"всього" – 64.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 12 додається).
13. СЛУХАЛИ:
Про внесення змін до Статуту комунального підприємства
"Миколаївська обласна друкарня" Миколаївської обласної ради.
Доповідач:

Відіна О.В. – начальник
управління з питань майна
комунальної власності облдержадміністрації.

Проведено голосування.
Підсумки голосування:
"за" – 52
"проти" – немає
"утрималися" – немає
"не голосували" – 12
"всього" – 64.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 13 додається).
14. СЛУХАЛИ:
Про призначення Іщенка С.В. на посаду директора комунального
підприємства "Миколаївська обласна друкарня" Миколаївської обласної
ради.
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Доповідач:

Відіна О.В. – начальник
управління з питань майна
комунальної власності облдержадміністрації.

Проведено голосування.
Підсумки голосування:
"за" – 52
"проти" – немає
"утрималися" – немає
"не голосували" – 12
"всього" – 64.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 14 додається).
15. СЛУХАЛИ:
Про припинення трудових відносин з керівниками суб'єктів спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області.
Доповідач:

Відіна О.В. – начальник
управління з питань майна
комунальної власності облдержадміністрації.

Проведено голосування.
Підсумки голосування:
"за" – 53
"проти" – немає
"утрималися" – немає
"не голосували" – 11
"всього" – 64.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 15 додається).
16. СЛУХАЛИ:
Про звільнення Чернявської Т.Є. з посади директора обласного
центру підвищення кваліфікації працівників культури.
Доповідач:

Димитров М.Ф. –
начальник управління
національностей та релігій облдержадміністрації.

Проведено голосування.
Підсумки голосування:
"за" – 53
"проти" – немає

культури,
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"утрималися" – немає
"не голосували" – 11
"всього" – 64.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 16 додається).
17. СЛУХАЛИ:
Про призначення Агаркової В.В. на посаду директора Миколаївської
обласної універсальної наукової бібліотеки ім. О.Гмирьова.
Доповідач:

Димитров М.Ф. –
начальник управління
національностей та релігій облдержадміністрації.

культури,

Проведено голосування.
Підсумки голосування:
"за" – 53
"проти" – немає
"утрималися" – немає
"не голосували" – 11
"всього" – 64.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 17 додається).
18. СЛУХАЛИ:
Про внесення змін та доповнень до Статуту Миколаївського
коледжу культури і мистецтв.
Доповідач:

Димитров М.Ф. –
начальник управління
національностей та релігій облдержадміністрації.

Проведено голосування.
Підсумки голосування:
"за" – 54
"проти" – немає
"утрималися" – немає
"не голосували" – 10
"всього" – 64.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 18 додається).

культури,
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19. СЛУХАЛИ:
Про перейменування Миколаївської обласної дитячої лікарні –
закладу комунальної власності області та затвердження її Статуту.
Доповідач:

Капуста М.О. – начальник управління охорони здоров'я
облдержадміністрації.

Проведено голосування.
Підсумки голосування:
"за" – 54
"проти" – немає
"утрималися" – немає
"не голосували" – 10
"всього" – 64.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 19 додається).
20. СЛУХАЛИ:
Про перейменування закладу комунальної власності області –
Миколаївського обласного шкірно-венерологічного диспансеру та
затвердження його Статуту.
Доповідач:

Капуста М.О. – начальник управління охорони здоров'я
облдержадміністрації.

Проведено голосування.
Підсумки голосування:
"за" – 54
"проти" – немає
"утрималися" – немає
"не голосували" – 10
"всього" – 64.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 20 додається).
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21. СЛУХАЛИ:
Про перейменування обласного онкологічного диспансеру – закладу
охорони здоров’я комунальної власності області та затвердження Статуту
Миколаївського обласного онкологічного диспансеру Миколаївської
обласної ради.
Доповідач:

Капуста М.О. – начальник управління охорони здоров'я
облдержадміністрації.

Проведено голосування.
Підсумки голосування:
"за" – 54
"проти" – немає
"утрималися" – немає
"не голосували" – 10
"всього" – 64.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 21 додається).
22. СЛУХАЛИ:
Про перейменування Миколаївської обласної офтальмологічної
лікарні – закладу комунальної власності області та затвердження її
Статуту.
Доповідач:

Капуста М.О. – начальник управління охорони здоров'я
облдержадміністрації.

Проведено голосування.
Підсумки голосування:
"за" – 54
"проти" – немає
"утрималися" – немає
"не голосували" – 10
"всього" – 64.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 22 додається).
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23. СЛУХАЛИ:
Про звільнення Баланова М.М. з посади директора обласної бази
спеціального медичного постачання – закладу комунальної власності
області.
Доповідач:

Капуста М.О. – начальник управління охорони здоров'я
облдержадміністрації.

Проведено голосування.
Підсумки голосування:
"за" – 54
"проти" – немає
"утрималися" – немає
"не голосували" – 10
"всього" – 64.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 23 додається).
24. СЛУХАЛИ:
Про затвердження Програми військово-патріотичного виховання
населення Миколаївської області на 2015-2020 роки.
Доповідач:

Каськова Г.Л. – в.о. директора департаменту освіти, науки та
молоді облдержадміністрації.

Проведено голосування.
Підсумки голосування:
"за" – 54
"проти" – немає
"утрималися" – немає
"не голосували" – 10
"всього" – 64.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 24 додається).
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25. СЛУХАЛИ:
Про надання згоди на списання нерухомого майна спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області, яке
розташоване за адресою: с.Антонівка Новоодеського району та перебуває
на балансі Антонівської загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів
Миколаївської обласної ради.
Доповідач:

Каськова Г.Л. – в.о. директора департаменту освіти, науки та
молоді облдержадміністрації.

Проведено голосування.
Підсумки голосування:
"за" – 53
"проти" – немає
"утрималися" – немає
"не голосували" – 11
"всього" – 64.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 25 додається).
26. СЛУХАЛИ:
Про визнання таким, що втратило чинність, рішення обласної ради
від 28 грудня 2011 року №19.
Доповідач:

Каськова Г.Л. – в.о. директора департаменту освіти, науки та
молоді облдержадміністрації.

Проведено голосування.
Підсумки голосування:
"за" – 51
"проти" – немає
"утрималися" – 1
"не голосували" – 12
"всього" – 64.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 26 додається).
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27. СЛУХАЛИ:
Про затвердження Статуту Володимирівської загальноосвітньої
школи-інтернату І-ІІ ступенів Казанківського району Миколаївської
обласної ради.
Доповідач:

Каськова Г.Л. – в.о. директора департаменту освіти, науки та
молоді облдержадміністрації.

Проведено голосування.
Підсумки голосування:
"за" – 52
"проти" – немає
"утрималися" – немає
"не голосували" – 12
"всього" – 64.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 27 додається).
28. СЛУХАЛИ:
Про внесення змін та доповнень до Статуту Миколаївської
загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів №3 Миколаївської
обласної ради.
Доповідач:

Каськова Г.Л. – в.о. директора департаменту освіти, науки та
молоді облдержадміністрації.

Проведено голосування.
Підсумки голосування:
"за" – 52
"проти" – немає
"утрималися" – немає
"не голосували" – 12
"всього" – 64.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 28 додається).
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29. СЛУХАЛИ:
Про вилучення земельної ділянки зі спільної власності
територіальних громад, сіл, селищ, міст Миколаївської області та передачу
її в комунальну власність територіальної громади м. Вознесенська.
Доповідач:

Каськова Г.Л. – в.о. директора департаменту освіти, науки та
молоді облдержадміністрації.

Проведено голосування.
Підсумки голосування:
"за" – 52
"проти" – немає
"утрималися" – немає
"не голосували" – 12
"всього" – 64.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 29 додається).
30. СЛУХАЛИ:
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.

В обговоренні взяли участь: Голодницький О.Г. (депутатська група
"Єдність"), Кульчицький В.В. (позафракційний), Титаренко С.М. – Довгопристанський сільський голова Первомайського району, Горобець Ю.В. –
директор ТОВ "Віп-Трейдер", Смирнов О.М. – заступник голови обласної
ради, Кравченко А.М. (депутатська група "Сильна Миколаївщина"),
Підберезняк В.І. (депутатська фракція "Всеукраїнське об'єднання
"Батьківщина"), Романюк А.С. (фракція Комуністичної партії України),
Зубко О.М. (депутатська група "Єдність"), Луста В.В. – голова обласної ради.
З урахуванням обговорення та внесених депутатами пропозицій
проведено голосування за прийняття проекту рішення обласної ради.
Підсумки голосування:
"за" – 51
"проти" – немає
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"утрималися" – 8
"не голосували" – 5
"всього" – 64.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 30 додається).
31. СЛУХАЛИ:
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.

Проведено голосування.
Підсумки голосування:
"за" – 59
"проти" – немає
"утрималися" – немає
"не голосували" – 5
"всього" – 64.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 31 додається).
32. СЛУХАЛИ:
Про погодження клопотання ТОВ "Будкамінь" 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.

Проведено голосування.
Підсумки голосування:
"за" – 58
"проти" – немає
"утрималися" – немає
"не голосували" – 6
"всього" – 64.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 32 додається).
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33. СЛУХАЛИ:
Про погодження клопотання ТОВ "Сандора" 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.

Проведено голосування.
Підсумки голосування:
"за" – 59
"проти" – немає
"утрималися" – немає
"не голосували" – 5
"всього" – 64.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 33 додається).
У роботі сесії оголошено перерву.
Після перерви на сесії присутні 54 депутати.
Слово для інформації надано Блошенку В.І., начальнику служби
автомобільних доріг у Миколаївській області. Виступаючий проінформував
присутніх у сесійній залі депутатів та запрошених про виконання
розпорядження голови облдержадміністрації від 08 червня 2015 року "Про
обмеження проїзду великовагових транспортних засобів автодорогами
загального користування при високих температурах повітря".
Повідомив, що відповідно до цього розпорядження розроблено та
погоджено з УДАІ і УМВС України в Миколаївській області та управлінням
Укртрансінспекції у Миколаївській області маршрути руху великовагового
транспорту. Спільно з УДАІ і УМВС України в Миколаївській області
визначено та узгоджено 21 місце для відстою великовагових транспортних
засобів, встановлено відповідно 21 рекламний щит та 41 комплект дорожніх
знаків. У засобах масової інформації, - продовжив далі виступаючий, - постійно
надається інформація про обмеження руху для великовагових транспортних
засобів у разі високих показників температури повітря.
Службою автомобільних доріг у Миколаївській області спільно з
управлінням Укртрансінспекції у Миколаївській області та з УДАІ і УМВС
України в Миколаївській області, - зазначив Блошенко В.І., - відпрацьовано
графіки проведення контролю за дотриманням учасниками дорожнього руху
встановлених обмежень руху великовагових транспортних засобів.
За результатами нарад, проведених в обласній державній адміністрації, -
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підсумував виступаючий, - створено 5 оперативних груп, які здійснюють
контроль за рухом великовагового транспорту на в'їзді у м.Миколаїв.
В обговоренні взяли участь: Симоненко О.І. - (фракція Комуністичної
партії України), Романчук М.П. – перший заступник голови облдержадміністрації, Луста В.В. – голова обласної ради.
Інформацію начальника служби автомобільних доріг у Миколаївській
області Блошенка В.І. запропоновано взяти до відома.
Далі продовжено розгляд питань порядку денного.
У сесійному залі присутні 54 депутати.
34. СЛУХАЛИ:
Про припинення права користування частиною мисливських угідь
підприємством об’єднання громадян "Новобузьке МРГ".
Доповідач:

Щербина І.О. - завідувач сектору Миколаївського обласного
управління лісового та мисливського господарства.

Проведено голосування.
Підсумки голосування:
"за" – 54
"проти" – немає
"утрималися" – немає
"не голосували" – немає
"всього" – 54.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 34 додається).
35. СЛУХАЛИ:
Про надання у користування мисливських угідь товариству з
обмеженою відповідальністю мисливців та рибалок "Фазан".
Доповідач:

Щербина І.О. - завідувач сектору Миколаївського обласного
управління лісового та мисливського господарства.

Проведено голосування.
Підсумки голосування:
"за" – 54
"проти" – немає
"утрималися" – немає
"не голосували" – немає
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"всього" – 54.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 35 додається).
36. СЛУХАЛИ:
Про надання у користування мисливських угідь підприємству
об’єднання громадян "Кривоозерське МРГ".
Доповідач:

Щербина І.О. - завідувач сектору Миколаївського обласного
управління лісового та мисливського господарства.

В обговоренні взяли участь: Мірошниченко О.В. – голова
Кривоозерської райдержадміністрації, Добровольський Ю.Й. – директор
підприємства об’єднання громадян "Кривоозерське МРГ", Луста В.В. – голова
обласної ради.
Проведено голосування.
Підсумки голосування:
"за" – 50
"проти" – 1
"утрималися" – 4
"всього" – 55.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 36 додається).
37. СЛУХАЛИ:
Про надання у користування мисливських угідь підприємству
об’єднання громадян "Врадіївське МРГ".
Доповідач:

Щербина І.О. - завідувач сектору Миколаївського обласного
управління лісового та мисливського господарства.

Проведено голосування.
Підсумки голосування:
"за" – 55
"проти" – немає
"утрималися" – немає
"не голосували" – немає
"всього" – 55.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 37 додається).
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38. СЛУХАЛИ:
Про надання у користування мисливських угідь підприємству
об’єднання громадян "Снігурівське МРГ".
Доповідач:

Щербина І.О. - завідувач сектору Миколаївського обласного
управління лісового та мисливського господарства.

Проведено голосування.
Підсумки голосування:
"за" – 54
"проти" – 1
"утрималися" – немає
"не голосували" – немає
"всього" – 55.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 38 додається).
39. СЛУХАЛИ:
Про надання у користування мисливських угідь товариству з
обмеженою відповідальністю "СМГ "Буг".
Доповідач:

Щербина І.О. - завідувач сектору Миколаївського обласного
управління лісового та мисливського господарства.

В обговоренні взяли участь: Могилевська А.С. (фракція Комуністичної
партії України), Фроленко В.О. (депутатська група "Сильна Миколаївщина"),
Федоринський В.М. – голова Новоодеської районної організації УТМР,
Павлов П.І. – полковник запасу, член Новоодеської районної організації
УТМР,
Відяпін В.О. (депутатська група "Сильна Миколаївщина"),
Кравченко М.А. (позафракційний), Козловський Ю.А. (депутатська група
"Рідна Миколаївщина"), Меріков В.І. – голова облдержадміністрації,
Дорін С.А. - директор товариства з обмеженою відповідальністю "СМГ "Буг",
Травянко В.І. (депутатська група "Сильна Миколаївщина"), Татаренко О.І.
(депутатська група "Єдність"), Луста В.В. – голова обласної ради.
Під час обговорення депутат обласної ради Фроленко В.О. зробив
повідомлення про наявний конфлікт інтересів при розгляді зазначеного
питання.
З урахуванням обговорення та внесених депутатами пропозицій
проведено голосування за прийняття проекту рішення обласної ради.
Підсумки голосування:
"за" – 39
"проти" – 4

35

"утрималися" – 12
"не голосували" – немає
"всього" – 55.
ВИРІШИЛИ: (проект рішення № 39 не прийнято).
40. СЛУХАЛИ:
Про надання у користування мисливських угідь Новоодеській
госпрозрахунковій організації "ГМР".
Доповідач:

Щербина І.О. - завідувач сектору Миколаївського обласного
управління лісового та мисливського господарства.

В обговоренні взяли участь: Гунченко М.І. – директор Новоодеської
госпрозрахункової організації "ГМР", Меріков В.І. – голова облдержадміністрації, Луста В.В. – голова обласної ради.
З урахуванням обговорення та внесених депутатами пропозицій
проведено голосування за прийняття проекту рішення обласної ради.
Підсумки голосування:
"за" – 15
"проти" – 1
"утрималися" – немає
"не голосували" – 39
"всього" – 55.
ВИРІШИЛИ: (проект рішення № 40 не прийнято).
41. СЛУХАЛИ:
Про звіти постійних комісій обласної ради.
Інформують:

Зубко О.М. – голова постійної комісії обласної ради з питань
регулювання комунальної власності, приватизації та
капітального будівництва.
Зібров П.В. – голова постійної комісії обласної ради з питань
законності, депутатської діяльності та захисту прав громадян.
Хачатуров А.Е. – голова постійної комісії обласної ради з
питань регуляторної політики, підприємницької діяльності та
торговельно-побутового обслуговування населення.
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Проведено голосування.
Підсумки голосування:
"за" – 53
"проти" – немає
"утрималися" – немає
"не голосували" – 2
"всього" – 55.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 41 додається).
42. 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:

Смирнов О.М. – заступник голови обласної ради.

Проведено голосування.
Підсумки голосування:
"за" – 53
"проти" – немає
"утрималися" – немає
"не голосували" – 2
"всього" – 55.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 42 додається).
43. СЛУХАЛИ:
Про дострокове припинення повноважень депутата обласної ради
Погорєлова Володимира Григоровича.
Доповідач:

Смирнов О.М. – заступник голови обласної ради.

Проведено голосування.
Підсумки голосування:
"за" – 53
"проти" – немає
"утрималися" – немає
"не голосували" – 2
"всього" – 55.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 43 додається).
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44. СЛУХАЛИ:
Про оголошення щорічного обласного конкурсу проектів та програм
розвитку місцевого самоврядування.
Доповідач:

Смирнов О.М. – заступник голови обласної ради.

Проведено голосування.
Підсумки голосування:
"за" – 52
"проти" – немає
"утрималися" – немає
"не голосували" – 3
"всього" – 55.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 44 додається).
45. СЛУХАЛИ:
Про зняття з контролю рішень обласної ради.
Доповідач:

Смирнов О.М. – заступник голови обласної ради.

Проведено голосування.
Підсумки голосування:
"за" – 52
"проти" – немає
"утрималися" – немає
"не голосували" – 3
"всього" – 55.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 45 додається).
Розділ "РІЗНЕ"
1.

СЛУХАЛИ:

Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Верховної
Ради України та Кабінету Міністрів України стосовно вирішення питання
щодо
забезпечення
Миколаївської
області
імунобіологічними
препаратами.
Інформує:

Луста В.В. - голова обласної ради.
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Проведено голосування за прийняття тексту Звернення.
Підсумки голосування:
"за" – 51 (одноголосно)
"проти" – немає
"утрималися" – немає
"не голосували" – немає
"всього" – 51.
ВИРІШИЛИ: (Звернення прийнято).
2.

СЛУХАЛИ:

Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Кабінету
Міністрів України щодо незадовільного стану мережі автомобільних доріг
та вирішення проблемних питань галузі дорожнього господарства
Миколаївської області.
Інформує:

Луста В.В. - голова обласної ради.

В обговоренні взяли участь: Татаренко О.І. (депутатська група
"Єдність"), Кравченко М.А. (позафракційний), Кравченко А.М. (депутатська
група "Сильна Миколаївщина"), Луста В.В. – голова обласної ради.
З урахуванням обговорення та внесених депутатами пропозицій
проведено голосування за прийняття тексту Звернення.
Підсумки голосування:
"за" – 51 (одноголосно)
"проти" – немає
"утрималися" – немає
"не голосували" – немає
"всього" – 51.
ВИРІШИЛИ: (Звернення прийнято).

3.

СЛУХАЛИ:

Про недопущення закриття закладів освіти, дошкільних закладів
освіти, закладів охорони здоров’я, культури на території Миколаївської
області.
Інформує:

Демченко Т.В. - депутат обласної ради.
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В обговоренні взяли участь:
Луста В.В. – голова обласної ради.

Демченко

Т.В.

(позафракційна),

У ході обговорення питання запропоновано прийняти протокольне
доручення такого змісту:
Обласній державній адміністрації спільно з органами місцевого
самоврядування на місцях вжити відповідних заходів, спрямованих на
збереження існуючої за станом на 01 січня 2015 року мережі закладів освіти
(у тому числі дошкільної), охорони здоров'я, культури комунальної власності,
на території Миколаївської області, насамперед у сільській місцевості. В
установленому порядку розглянути питання про недопущення її скорочення.
Протокольне доручення поставлено на голосування.
Підсумки голосування:
"за" – 47
"проти" – немає
"утрималися" – 4
"не голосували" – немає
"всього" – 51.
Протокольне доручення не прийнято.
Далі проведено голосування за прийняття проекту рішення обласної ради
у запропонованому депутатом обласної ради Демченко Т.В. варіанті.
Підсумки голосування:
"за" – 47
"проти" – немає
"утрималися" – 4
"не голосували" – немає
"всього" – 51.
ВИРІШИЛИ: (рішення не прийнято).

4.

СЛУХАЛИ:

Про необхідність стовідсоткового виділення коштів з місцевих
бюджетів на придбання підручників, на харчування, підвіз дітей у школах
Миколаївської області.
Інформує:

Демченко Т.В. - депутат обласної ради.

У ході розгляду питання запропоновано прийняти протокольне доручення
такого змісту:
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Обласній державній адміністрації:
здійснити аналіз стану фінансового забезпечення закладів освіти Миколаївської
області з метою вирішення проблемних питань щодо стовідсоткового
забезпечення учнів підручниками, організації повноцінного харчування та
забезпечення підвозу дітей до закладів освіти, передусім у сільській місцевості.
Вишукати фінансовий ресурс на ці потреби за рахунок коштів місцевих
бюджетів;
надати обласній раді письмову інформацію про стан фінансового забезпечення
закладів освіти Миколаївської області до кінця серпня 2015 року з метою
подальшого оперативного реагування.
Протокольне доручення поставлено на голосування.
Підсумки голосування:
"за" – 29
"проти" – немає
"утрималися" – 3
"не голосували" – 19
"всього" – 51.
Протокольне доручення не прийнято.
Далі проведено голосування за прийняття проекту рішення обласної ради
у запропонованому депутатом обласної ради Демченко Т.В. варіанті.
Підсумки голосування:
"за" – 29
"проти" – немає
"утрималися" – 3
"не голосували" – 19
"всього" – 51.
ВИРІШИЛИ: (рішення не прийнято).
Далі слово для інформації надано військовому комісару Миколаївського
обласного військового комісаріату Іванову О.С., який проінформував про
проведення на території Миколаївської області VІ хвилі мобілізації
військовозобов'язаних, зокрема, призову депутатів місцевих рад, державних
службовців та посадових осіб місцевого самоврядування або членів їх сімей.
Інформацію військового комісара Миколаївського обласного військового
комісаріату Іванова О.С. запропоновано взяти до відома.
Підсумовуючи роботу ХХХІ сесії обласної ради, головуючий довів до
відома присутніх у сесійному залі депутатів та запрошених інформацію про
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вихід депутата обласної ради Григоряна Е.Ю. зі складу депутатської фракції
"Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина", створеної в Миколаївській
обласній раді, за власним бажанням.
Насамкінець голова обласної ради Луста В.В. повідомив про ситуацію,
що виникла з однією із фракцій, створених в обласній раді, у зв'язку з
прийняттям Закону України "Про засудження комуністичного та націоналсоціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та
заборону пропаганди їхньої символіки".
Підкреслив, що відповідно до цього Закону виготовлення, поширення, а
також публічне використання символіки комуністичного тоталітарного режиму,
найменування Комуністичної партії, символіки Комуністичної партії або її
елементів на всій території України заборонено.
Відповідно до частини другої статті 3 вищеназваного Закону України
пропаганда комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського)
тоталітарних режимів та їхньої символіки юридичною особою, політичною
партією, іншим об’єднанням громадян, друкованим засобом масової інформації
та/або використання у назві символіки комуністичного та/або націоналсоціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів є підставою для відмови
в реєстрації та/або припинення діяльності юридичної особи, політичної партії.
Враховуючи зазначене, - зробив акцент головуючий, - було направлено
листа керівнику депутатської фракції Комуністичної партії України в
Миколаївській обласній раді з метою вжиття відповідних заходів, спрямованих
на виконання вимог чинного законодавства. На сьогодні будь-яка офіційна
інформація з цього питання на адресу обласної ради не надходила.
Наголосив, що з урахуванням вимог статті 27 Закону України "Про статус
депутатів місцевих рад" та статті 8.4. Регламенту Миколаївської обласної ради
шостого скликання обласна рада не має повноважень розпустити депутатську
групу (фракцію), оскільки таке право вирішується самою депутатською групою
(фракцією).
Офіційну заяву зроблено на сесії обласної ради з метою вирішення
питання відповідно до чинного законодавства, - підсумував головуючий.
На цьому роботу ХХХІ сесії обласної ради шостого скликання оголошено
завершеною.
/Лунає Державний Гімн України/
Голова обласної ради

Федулова 37-01-63

В.В.Луста

