УКРАЇНА
МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

ПРОТОКОЛ
Від 17 грудня 2020 року № 2
м.Миколаїв

Друга позачергова сесія
восьмого скликання
Місце проведення:
сесійний зал обласної ради
Початок: 10 година

Перед початком роботи другої позачергової сесії восьмого скликання
голова обласної ради Замазєєва Ганна привітала новообраних депутатів
обласної ради з отриманням посвідчення депутата обласної ради восьмого
скликання.
Побажала колегам-депутатам активної депутатської діяльності,
спрямованої на вирішення нагальних проблем територіальних громад
Миколаївської області.
Далі головуюча висловила привітання депутату обласної ради Потапенко
Тетяні Валентинівні (Миколаївська регіональна організація політичної партії
"Опозиційна платформа – "За життя") з нагоди дня її народження. Побажала
іменинниці міцного здоров'я, щастя, миру і добра.
Продовжуючи ведення сесії, голова обласної ради Замазєєва Ганна
повідомила, що відповідно до рішення обласної ради від 09 грудня 2020 року
№ 7 "Про усний депутатський запит депутата обласної ради Демченко Т.В.",
підтриманого
депутатами
на
першій
сесії
обласної
ради,
облдержадміністрацією на розгляд депутатського корпусу подано електронний
варіант проєкту обласного бюджету Миколаївської області на 2021 рік.
З метою детального вивчення та надання пропозицій до проєкту
обласного бюджету виконавчим апаратом обласної ради направлено відповідні
матеріали на електронні адреси депутатів обласної ради.
На виконання протокольного доручення, наданого на першій сесії,
управління охорони здоров'я облдержадміністрації надало обласній раді
інформацію про використання коштів обласного бюджету, виділених на
лікування пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19.
Відповідну інформацію направлено також для ознайомлення на
електронні адреси депутатів обласної ради.
Далі проведено реєстрацію депутатів обласної ради, присутніх у
сесійному залі, за допомогою електронної системи для голосування.
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Всього обрано депутатів - 64
Зареєструвалися на сесії - 57
Відсутні з поважних причин - 7
Голова обласної ради Замазєєва Ганна оголосила другу позачергову сесію
обласної ради восьмого скликання відкритою.
(Лунає Державний Гімн України)
Запрошені: народні депутати України, керівництво облдержадміністрації,
представники засобів масової інформації та працівники виконавчого апарату
обласної ради.
Склад секретаріату сесії у кількості двох депутатів: Мосін Олександр
(Миколаївська обласна організація політичної партії "Пропозиція"), Підпала
Ірина (Миколаївська регіональна організація політичної партії "Опозиційна
платформа – "За життя") затверджено одноголосно.
Продовжуючи ведення сесії, голова обласної ради Замазєєва Ганна
повідомила про створення в Миколаївській обласній раді таких депутатських
фракцій:
депутатська фракція Миколаївської обласної організації політичної партії
"Наш край" у кількості 10-ти депутатів;
депутатська фракція Миколаївської обласної організації політичної партії
"Слуга народу", до якої увійшли 16 депутатів;
депутатська фракція Миколаївської територіальної організації політичної
партії "Європейська солідарність" у кількості 8-и депутатів;
депутатська фракція Миколаївської обласної організації політичної партії
"Пропозиція", до якої увійшли 7 депутатів.
Депутат обласної ради Демченко Тетяна повідомила про створення в
Миколаївській обласній раді депутатської фракції Миколаївської регіональної
організації політичної партії "Опозиційна платформа – "За життя".
Інформацію про створення депутатських фракцій занесено до протоколу
другої позачергової сесії обласної ради.
Перед затвердженням порядку денного другої позачергової сесії обласної
ради головуюча Замазєєва Ганна повідомила, що відповідно до вимог чинного
законодавства, з метою забезпечення належної роботи обласної ради необхідно
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затвердити на сесії ряд нормативних документів, утворити робочі органи
обласної ради – постійні комісії та президію, вирішити інші організаційні
питання, які визначають порядок роботи обласної ради та її органів.
З метою підготовки зазначених вище документів рішенням обласної ради
від 09 грудня 2020 року № 4 утворено тимчасову комісію з числа депутатів
обласної ради, представників усіх політичних сил, представлених в обласній
раді, у кількості 8 осіб. Зазначена комісія опрацювала ці питання та підготувала
узгоджені пропозиції, які сьогодні внесено на розгляд другої позачергової сесії
обласної ради. Це, зокрема, проєкти Регламенту Миколаївської обласної ради
восьмого скликання, Положення про постійні комісії, президію обласної ради
восьмого скликання та Положення про помічника-консультанта депутата
Миколаївської обласної ради восьмого скликання.
За пропозицією облдержадміністрації до порядку денного запропоновано
включити питання "Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської
області на 2020 рік".
Також відповідно до листа облдержадміністрації від 14 грудня 2020 року, зазначила головуюча, - за погодженням із керівниками фракцій та політичних
партій обласної ради запропоновано включити до порядку денного сесії
питання "Про внесення змін до обласної Програми розвитку та підтримки
закладів охорони здоров’я, які належать до спільної власності територіальних
громад, сіл, селищ, міст Миколаївської області, на 2020-2022 роки та надання
населенню області медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою
державних гарантій медичного обслуговування населення".
Крім цього, до порядку денного другої позачергової сесії пропонується
включити такі питання:
"Про обрання представників громадськості до складу поліцейської комісії
Управління патрульної поліції в Миколаївській області".
"Про обрання представників громадськості до складу поліцейської комісії
Управління поліції охорони в Миколаївській області".
У зв’язку з об’єктивними та суб’єктивними причинами ці питання не було
розглянуто обласною радою сьомого скликання. Деякі депутати блокували
вищезазначені питання з особистих мотивів, - зазначила головуюча.
В обговоренні проєкту порядку денного другої позачергової сесії обласної
ради взяли участь: Москаленко Вікторія (Миколаївська територіальна
організація політичної партії "Європейська солідарність"), Андрєєв Денис
(Миколаївська регіональна організація політичної партії "Опозиційна
платформа – "За життя"), Демченко Тетяна (Миколаївська регіональна
організація політичної партії "Опозиційна платформа – "За життя"), Закусілов
Андрій (Миколаївська обласна організація політичної партії "Наш край"),
Олабін Вадим (Миколаївська регіональна організація політичної партії
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"Опозиційна платформа – "За життя"), Ясинський Олександр (Миколаївська
регіональна організація політичної партії "Опозиційна платформа – "За життя"),
Замазєєва Ганна – голова обласної ради.
У ході обговорення проєкту порядку денного другої позачергової сесії
депутатами обласної ради внесено ряд суттєвих пропозицій.
Зокрема, депутат обласної ради Москаленко Вікторія запропонувала
виключити з порядку денного сесії питання № 7 "Про утворення постійних
комісій Миколаївської обласної ради восьмого скликання та обрання їх складу"
у зв'язку з тим, що депутатам обласної ради не надано цей проєкт рішення на
сесії.
Внесла також пропозицію стосовно включення до порядку денного сесії
питання щодо забезпечення організації опалювального сезону у центральних
районних лікарнях Миколаївської області до кінця 2020 року.
Депутат обласної ради Андрєєв Денис звернувся з пропозицією стосовно
виключення з порядку денного другої позачергової сесії питання № 1 "Про
обрання представників
громадськості до складу поліцейської комісії
Управління патрульної поліції в Миколаївській області" та питання № 2 "Про
обрання представників
громадськості до складу поліцейської комісії
Управління поліції охорони в Миколаївській області" у зв'язку з тим, що ці
питання депутатами восьмого скликання на засіданнях постійних комісій не
розглядалися.
Депутат обласної ради Демченко Тетяна запропонувала включити до
порядку денного сесії депутатський запит про ситуацію, що склалася наразі у
Комунальному некомерційному підприємстві "Обласний дитячий центр
медичної реабілітації" Миколаївської обласної ради, який об'єднав в результаті
реорганізації шляхом злиття два дитячі санаторії – "Дубки" та "Південний".
Депутат обласної ради Закусілов Андрій запропонував включити до
порядку денного сесії такі питання:
про обсяг додаткової дотації, що підлягає розподілу між місцевими
бюджетами, на заробітну плату працівникам освіти і медицини та на оплату
енергоносіїв;
про забезпечення Снігурівської центральної районної лікарні кисневими
концентратами та проведення ремонту ліфтів цього закладу охорони здоров'я;
депутат обласної ради Ясинський Олександр запропонував включити до
порядку денного питання про надання згоди суміжників під час передачі
комунальних закладів та майна у власність об'єднаних територіальних громад.
Головуюча Замазєєва Ганна повідомила, що згідно з пропозицією
депутата обласної ради Москаленко Вікторії проєкт рішення № 7 "Про
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утворення постійних комісій Миколаївської обласної ради восьмого скликання
та обрання їх складу" буде терміново роздруковано та роздано депутатам,
присутнім у сесійному залі.
Пропозиції депутатів, внесені в ході обговорення порядку денного другої
позачергової сесії обласної ради, проголосовано за допомогою електронної
системи для голосування.
Першою на голосування поставлено пропозицію депутата обласної ради
Москаленко Вікторії стосовно включення до порядку денного сесії питання
щодо забезпечення організації опалювального сезону у центральних районних
лікарнях Миколаївської області до кінця 2020 року.
Підсумки голосування:
"за" – 39
"проти" – 1
"утримались" – 14
"не голосували" - 7
"всього" – 61.
Далі на голосування поставлено пропозицію депутата обласної ради
Андрєєва Дениса стосовно виключення з порядку денного питання № 1 "Про
обрання представників громадськості до складу поліцейської комісії Управління
патрульної поліції в Миколаївській області" та питання № 2 "Про обрання
представників громадськості до складу поліцейської комісії Управління поліції
охорони в Миколаївській області".
Підсумки голосування:
"за" – 16
"проти" – 23
"утримались" – 12
"не голосували" - 10
"всього" – 61.
Наступною проголосовано пропозицію депутата обласної ради Демченко
Тетяни стосовно включення до порядку денного депутатського запиту щодо
ситуації, яка склалася на сьогодні в Комунальному некомерційному
підприємстві "Обласний дитячий центр медичної реабілітації" Миколаївської
обласної ради.
Підсумки голосування:
"за" – 57
"проти" – 0
"утримались" – 1
"не голосували" - 3
"всього" – 61.
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Далі проголосовано дві пропозиції, внесені депутатом обласної ради
Закусіловим Андрієм:
1) про обсяг додаткової дотації, що підлягає розподілу між місцевими
бюджетами, на заробітну плату працівникам освіти і медицини та на оплату
енергоносіїв;
2) про забезпечення Снігурівської центральної районної лікарні
кисневими концентратами та проведення ремонту ліфтів цього закладу охорони
здоров'я.
Підсумки голосування за пропозицію № 1:
"за" – 38
"проти" – 0
"утримались" – 15
"не голосували" - 8
"всього" – 61.
Підсумки голосування за пропозицію № 2:
"за" – 48
"проти" – 1
"утримались" – 10
"не голосували" - 3
"всього" – 62.
Далі проведено голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проєкту порядку денного другої позачергової сесії
Миколаївської обласної ради восьмого скликання в цілому з доповненнями.
Підсумки голосування:
"за" – 54
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 8
"всього" – 62.
До порядку денного другої позачергової сесії Миколаївської обласної
ради восьмого скликання включено такі питання:
1. Про обрання представників громадськості до складу поліцейської
комісії Управління патрульної поліції в Миколаївській області.
Доповідач: Замазєєва Ганна – голова обласної ради.

7

Співдоповідач: Даніла Віталій – начальник Управління патрульної
поліції в Миколаївській області.
2. Про обрання представників громадськості до складу поліцейської
комісії Управління поліції охорони в Миколаївській області.
Доповідач: Замазєєва Ганна – голова обласної ради.
Співдоповідач: Строін Сергій – тимчасово виконуючий обов'язки
начальника
Управління
поліції
охорони
в
Миколаївській області .
3. Про затвердження Регламенту Миколаївської обласної ради восьмого
скликання.
Доповідач: Кухта Іван – депутат обласної ради, голова тимчасової
комісії з числа депутатів обласної ради.
4. Про затвердження Положення про постійні комісії Миколаївської
обласної ради восьмого скликання.
Доповідач: Кухта Іван – депутат обласної ради, голова тимчасової
комісії з числа депутатів обласної ради.
5. Про президію Миколаївської обласної ради восьмого скликання.
Доповідач: Кухта Іван – депутат обласної ради, голова тимчасової
комісії з числа депутатів обласної ради.
6. Про затвердження Положення про помічника-консультанта депутата
Миколаївської обласної ради восьмого скликання та опису посвідчення
помічника-консультанта депутата Миколаївської обласної ради восьмого
скликання.
Доповідач: Кухта Іван – депутат обласної ради, голова тимчасової
комісії з числа депутатів обласної ради.
7. Про утворення постійних комісій Миколаївської обласної ради
восьмого скликання та обрання їх складу.
Доповідач: Замазєєва Ганна – голова обласної ради.
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8. Про внесення змін до обласної Програми розвитку та підтримки
закладів охорони здоров’я, які належать до спільної власності територіальних
громад, сіл, селищ, міст Миколаївської області, на 2020-2022 роки та надання
населенню області медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою
державних гарантій медичного обслуговування населення.
Доповідач: Георгієв Павло - начальник управління охорони
здоров’я облдержадміністрації.
Співдоповідач: Лукін Ілля – начальник управління капітального
будівництва облдержадміністрації.
9. Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області
на 2020 рік.
Доповідач: Іщенко Вадим – директор департаменту фінансів
облдержадміністрації.
10. Про умови оплати праці посадових осіб Миколаївської обласної ради
восьмого скликання.
Доповідач: Замазєєва Ганна – голова обласної ради.
11. Про усний депутатський запит депутата обласної ради Демченко Т.В.
Доповідач: Демченко Тетяна - депутат обласної ради.
12. Про
Закусілова А.М.

усний

депутатський

запит

депутата

обласної

ради

Доповідач: Закусілов Андрій - депутат обласної ради.
13. Про усний
Москаленко В.В.

депутатський

запит

депутата

обласної

Доповідач: Москаленко Вікторія - депутат обласної ради.

ради
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1. СЛУХАЛИ:
Про обрання представників громадськості до складу поліцейської комісії
Управління патрульної поліції в Миколаївській області.
Доповідач: Замазєєва Ганна – голова обласної ради.
Співдоповідач: Даніла Віталій – начальник Управління патрульної
поліції в Миколаївській області.
В обговоренні взяли участь: Фроленко Володимир – перший заступник
голови обласної ради, Талпа Михайло (Миколаївська територіальна організація
політичної партії "Європейська солідарність"), Олабін Вадим (Миколаївська
регіональна організація політичної партії "Опозиційна платформа – "За життя"),
Солтис Олег (Миколаївська регіональна організація політичної партії
"Опозиційна платформа – "За життя"), Замазєєва Ганна – голова обласної ради.
Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради.
Підсумки голосування:
"за" – 51
"проти" – 0
"утримались" – 8
"не голосували" – 3
"всього" – 62.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 1 додається та формується в окрему справу).

2. СЛУХАЛИ:
Про обрання представників громадськості до складу поліцейської комісії
Управління поліції охорони в Миколаївській області.
Доповідач: Замазєєва Ганна – голова обласної ради.
Співдоповідач: Строін Сергій – тимчасово виконуючий обов'язки
начальника Управління поліції охорони в
Миколаївській області .
Поведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради.
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Підсумки голосування:
"за" – 58
"проти" – 0
"утримались" – 2
"не голосували" - 2
"всього" – 62.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 2 додається та формується в окрему справу).
3. СЛУХАЛИ:
Про затвердження Регламенту Миколаївської обласної ради восьмого
скликання.
Доповідач: Кухта Іван – депутат обласної ради, голова тимчасової
комісії з числа депутатів обласної ради.
В обговоренні взяли участь: Олабін Вадим (Миколаївська регіональна
організація політичної партії "Опозиційна платформа – "За життя"), Іванова
Надія (Миколаївська обласна організація політичної партії "Наш край"),
Майборода Сергій (Миколаївська регіональна організація політичної партії
"Опозиційна платформа – "За життя"), Закусілов Андрій (Миколаївська обласна
організація політичної партії "Наш край"), Москаленко Вікторія (Миколаївська
територіальна організація політичної партії "Європейська солідарність"), Кара
Альона (Миколаївська обласна організація політичної партії "За майбутнє"),
Бойко Валентин (Миколаївська обласна організація політичної партії
"Пропозиція"), Талпа Михайло (Миколаївська територіальна організація
політичної партії "Європейська солідарність"), Демченко Тетяна (Миколаївська
регіональна організація політичної партії "Опозиційна платформа – "За життя"),
Солтис Олег (Миколаївська регіональна організація політичної партії
"Опозиційна платформа – "За життя"), Замазєєва Ганна – голова обласної ради.
У ході обговорення проєкту рішення депутатами обласної ради внесено
ряд слушних пропозицій, зокрема:
депутат обласної ради Олабін Вадим запропонував внести зміни до
проєкту Регламенту, виклавши пункт 2 статті 134 у такій редакції:
"2. Звіт голови обласної державної адміністрації, обласної державної
адміністрації з відповідних питань розглядається обласною радою не рідше
одного разу на рік у порядку, встановленому чинним законодавством України";
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депутат обласної ради Іванова Надія запропонувала у розділі 11
"Депутатські фракції та депутатські групи" проєкту Регламенту слова
"депутатські фракції/групи" замінити словами "депутатські фракції, групи";
депутат обласної ради Москаленко Вікторія зазначила, що пункт 3
статті 28 проєкту Регламенту позбавляє депутата права вносити питання до
порядку денного сесії обласної ради. Запропонувала виключити пункт 3
статті 28 проєкту Регламенту, а також статтю 66 як таку, що суперечить чинному
законодавству, оскільки в ній прослідковується заборона діяльності депутата
обласної ради;
депутат обласної ради Талпа Михайло запропонував до проєкту
Регламенту такі зміни:
в абзаці другому пункту 1 статті 67 слова "без права голосу" замінити
словами "з урахуванням заходу впливу";
в абзаці другому пункту 2 статті 67 слова "та не використовується
депутатом під час поіменного голосування" виключити;
у статті 66 цифри "1/3" замінити словами "більшості від загального
складу";
депутат обласної ради Демченко Тетяна запропонувала передбачити у
проєкті Регламенту пункт стосовно надання можливості кожному депутатові на
початку пленарного засідання до 30 хвилин на озвучення депутатських запитів
та депутатських звернень.
Внесла пропозицію щодо надання обласною радою протокольного
доручення:
Обласній державній адміністрації прозвітувати на сесії обласної ради в
лютому 2021 року про виконання Програми економічного і соціального
розвитку Миколаївської області за попередні роки .
Протокольне доручення проголосовано за допомогою електронної
системи для голосування.
Підсумки голосування:
"за" – 38
"проти" – 2
"утримались" – 12
"не голосували" - 10
"всього" – 62.
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Запропоновано проголосувати проєкт рішення за основу за допомогою
електронної системи для голосування.
Підсумки голосування:
"за" – 45
"проти" – 0
"утримались" – 3
"не голосували" - 14
"всього" – 62.
Пропозиції депутатів, внесені під час обговорення проєкту рішення
обласної ради, проголосовано за допомогою електронної системи для
голосування.
Підсумки голосування:
1) за пропозицію депутата обласної ради Олабіна Вадима:
"за" – 46
"проти" – 8
"утримались" – 4
"не голосували" - 4
"всього" – 62.
2) за пропозицію депутата обласної ради Іванової Надії:
"за" – 59
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 3
"всього" – 62.
3) за пропозиції депутата обласної ради Москаленко Вікторії:
1) "за" – 33
"проти" – 8
"утримались" – 14
"не голосували" - 7
"всього" – 62.
2) "за" – 4
"проти" – 19
"утримались" – 16
"не голосували" - 23
"всього" – 62.
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4) за пропозиції депутата обласної ради Талпи Михайла:
1) "за" – 47
"проти" – 0
"утримались" – 6
"не голосували" - 9
"всього" – 62.
2) "за" – 47
"проти" – 0
"утримались" – 2
"не голосували" - 13
"всього" – 62.
5) за пропозицію депутата обласної ради Демченко Тетяни:
"за" – 38
"проти" – 2
"утримались" – 12
"не голосували" - 10
"всього" – 62.
Далі проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи
для голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради в цілому з
доповненнями.
Підсумки голосування:
"за" – 39
"проти" – 2
"утримались" – 0
"не голосували" - 21
"всього" – 62.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 3 додається та формується в окрему справу).
4. СЛУХАЛИ:
Про затвердження Положення про постійні комісії Миколаївської обласної
ради восьмого скликання.
Доповідач: Кухта Іван – депутат обласної ради, голова тимчасової
комісії з числа депутатів обласної ради.
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Запропоновано прийняти проєкт рішення за основу.
Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування.
Підсумки голосування:
"за" – 47
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 15
"всього" – 62.
В обговоренні взяли участь: Іванова Надія (Миколаївська обласна
організація політичної партії "Наш край"), Солтис Олег (Миколаївська
регіональна організація політичної партії "Опозиційна платформа – "За життя"),
Бєлокуров Сергій – начальник юридичного відділу виконавчого апарату
обласної ради, Демченко Тетяна (Миколаївська регіональна організація
політичної партії "Опозиційна платформа – "За життя"), Олабін Вадим
(Миколаївська регіональна організація політичної партії "Опозиційна
платформа – "За життя"), Москаленко Вікторія (Миколаївська територіальна
організація політичної партії "Європейська солідарність"), Шульгач Сергій
(Миколаївська обласна організація політичної партії "Пропозиція"), Ряжських
Алла (Миколаївська територіальна організація політичної партії "Європейська
солідарність"), Замазєєва Ганна – голова обласної ради.
Під час обговорення проєкту рішення обласної ради депутатами внесено
ряд конкретних пропозицій, зокрема:
депутат обласної ради Іванова Надія запропонувала внести зміни до
пункту 1 статті 5 проєкту Положення про постійні комісії Миколаївської
обласної ради восьмого скликання, змінивши кількісний склад постійних
комісій з 5 до 4 та з 11 до 12 членів кожної постійної комісії;
депутат обласної ради Солтис Олег вніс пропозицію стосовно доповнення
статті 27 проєкту Положення словами "у разі якщо рішення, рекомендації та
висновки не суперечать вимогам чинного законодавства, вони є обов'язковими
до виконання";
депутат обласної ради Демченко Тетяна запропонувала внести зміни до
пункту 1 статті 5 проєкту Положення, що статті стосуються кількісного складу
постійних комісій обласної ради, змінивши його з 5 до 4 та з 11 до 13 членів
кожної постійної комісії;
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депутат обласної ради Олабін Вадим запропонував внести до проєкту
Положення про постійні комісії Миколаївської обласної ради восьмого
скликання такі зміни:
пункт 4 статті 10 виключити:
доповнити підпункт 7 пункту 1 статті 9 реченням такого змісту:
"вивчення та погодження пооб’єктного розподілу коштів обласного
бюджету згідно з функціональною спрямованістю відповідно до постійної
комісії обласної ради. Без зазначеного погодження профільної постійної комісії
питання не розглядається іншими постійними комісіями та не вноситься на
розгляд сесії обласної ради";
депутат обласної ради Москаленко Вікторія підтримала пропозиції
депутатів обласної ради Іванової Надії та Демченко Тетяни щодо кількісного
складу постійних комісій обласної ради та запропонувала такі зміни і
доповнення до проєкту Положення про постійні комісії Миколаївської обласної
ради восьмого скликання:
"Протокол засідання постійної комісії повинен бути підписаний і
оприлюднений на вебсайті обласної ради у 10-ти денний строк.
Проєкт порядку денного засідання постійної комісії висвітлюється на
вебсайті обласної ради не пізніше ніж за 1 робочий день до проведення
засідання.
Депутат обласної ради має право брати участь у роботі всіх постійних
комісій з правом дорадчого голосу.
На засіданні постійних комісій мають право бути присутніми помічник
депутата обласної рали, громадськість за ЗМІ".
Виступаюча також звернула увагу на те, що написала заяву про членство у
постійній комісії обласної ради з питань регіонального розвитку, планування,
бюджету, фінансів та інвестицій, але її включили до складу постійної комісії з
питань захисту прав і свобод людини, законності і правопорядку,
антикорупційної та регуляторної політики, регламенту, депутатської діяльності
та етики, комунікативної політики. Заявила, що оскаржуватиме проєкт рішення
"Про утворення постійних комісії Миколаївської обласної ради восьмого
скликання та обрання їх складу" у судовому порядку, оскільки він не
погоджений з депутатами обласної ради і не був оприлюднений на офіційному
вебсайті Миколаївської обласної ради;
депутат обласної ради Ряжських Алла запропонувала доповнити статтю
11 проєкт Регламенту новим пунктом такого змісту:
"розробляє Кодекс етики депутата та механізм впливу на порушників
цього Кодексу".
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Пропозиції депутатів, внесені в ході обговорення проєкту рішення,
проголосовано за допомогою електронної системи для голосування
Першою на голосування поставлено пропозицію депутата обласної ради
Іванової Надії.
Підсумки голосування:
"за" – 11
"проти" – 14
"утримались" – 12
"не голосували" - 25
"всього" – 62.
Наступною проголосовано пропозицію депутата обласної ради Демченко
Тетяни.
Підсумки голосування:
"за" – 26
"проти" – 13
"утримались" – 13
"не голосували" - 10
"всього" – 62.
Далі проведено голосування за пропозицію депутата обласної ради
Солтиса Олега.
Підсумки голосування:
"за" – 20
"проти" – 12
"утримались" – 12
"не голосували" - 18
"всього" – 62.
Наступною проголосовано пропозицію депутата обласної ради Олабіна
Вадима.
Підсумки голосування:
"за" – 41
"проти" – 7
"утримались" – 7
"не голосували" - 7
"всього" – 62.
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Далі на голосування поставлено пропозицію депутата обласної ради
Ряжських Алли.
Підсумки голосування:
"за" – 39
"проти" – 0
"утримались" – 9
"не голосували" - 14
"всього" – 62.
Останньою проголосовано
Москаленко Вікторії.

пропозицію

депутата

обласної

ради

Підсумки голосування:
"за" – 30
"проти" – 8
"утримались" – 8
"не голосували" - 16
"всього" – 62.
Запропоновано підтримати проєкт рішення
проголосувати за нього в цілому з доповненнями.

обласної

ради

та

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування.
Підсумки голосування:
"за" – 53
"проти" – 1
"утримались" – 1
"не голосували" - 7
"всього" – 62.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 4 додається та формується в окрему справу).
5. СЛУХАЛИ:
Про президію Миколаївської обласної ради восьмого скликання.
Доповідач: Кухта Іван – депутат обласної ради, голова тимчасової
комісії з числа депутатів обласної ради.
В обговоренні взяли участь: Олабін Вадим (Миколаївська регіональна
організація політичної партії "Опозиційна платформа – "За життя"), Бєлокуров
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Сергій – начальник юридичного відділу виконавчого апарату обласної ради,
Москаленко Вікторія (Миколаївська територіальна організація політичної партії
"Європейська солідарність"), Замазєєва Ганна – голова обласної ради.
У ході обговорення проєкту рішення депутатом обласної ради Олабіним
Вадимом внесено пропозицію щодо пропорційної участі представників фракцій
у складі президії обласної ради.
Пропозицію депутата обласної ради Олабіна Вадима проголосовано за
допомогою електронної системи для голосування.
Підсумки голосування:
"за" – 21
"проти" – 12
"утримались" – 12
"не голосували" - 17
"всього" – 62.
Депутат обласної ради Москаленко Вікторія запропонувала внести до
проєкту Положення про президію Миколаївської обласної ради восьмого
скликання такі зміни та доповнення:
в абзаці четвертому статті 5 проєкту Положення слова "за запрошенням
голови обласної" ради виключити;
доповнити статтю 5 проєкту Положення новим реченням такого змісту:
"Депутат обласної ради повідомляється про проведення засідання президії
обласної ради відповідно до плану роботи обласної ради, але не пізніше ніж
за 2 робочі дні до її проведення з направленням відповідних документів на
електронну пошту депутата обласної ради".
Пропозицію проголосовано за допомогою електронної системи для
голосування.
Підсумки голосування:
"за" – 27
"проти" – 16
"утримались" – 4
"не голосували" - 15
"всього" – 62.
Далі проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи
для голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради в цілому.
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Підсумки голосування:
"за" – 50
"проти" – 0
"утримались" – 5
"не голосували" - 7
"всього" – 62.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 5 додається та формується в окрему справу).
6. СЛУХАЛИ:
Про затвердження Положення про помічника-консультанта депутата
Миколаївської обласної ради восьмого скликання та опису посвідчення
помічника-консультанта депутата Миколаївської обласної ради восьмого
скликання.
Доповідач: Кухта Іван – депутат обласної ради, голова тимчасової
комісії з числа депутатів обласної ради.
Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради.
Підсумки голосування:
"за" – 58
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 4
"всього" – 62.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 6 додається та формується в окрему справу).
У роботі сесії оголошено перерву.
Після перерви.
7. СЛУХАЛИ:
Про утворення постійних комісій Миколаївської обласної ради восьмого
скликання та обрання їх складу.
Доповідач:

Замазєєва Ганна – голова обласної ради.

В обговоренні взяли участь: Демченко Тетяна (Миколаївська регіональна
організація політичної партії "Опозиційна платформа – "За життя"), Олабін
Вадим (Миколаївська регіональна організація політичної партії "Опозиційна
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платформа – "За життя"), Солтис Олег (Миколаївська регіональна організація
політичної партії "Опозиційна платформа – "За життя"), Воробйова Алла
(Миколаївська територіальна організація політичної партії "Європейська
солідарність"), Іванова Надія (Миколаївська обласна організація політичної
партії "Наш край"), Москаленко Вікторія (Миколаївська територіальна
організація політичної партії "Європейська солідарність"), Закусілов Андрій
(Миколаївська обласна організація політичної партії "Наш край"), Ясинський
Олександр (Миколаївська регіональна організація політичної партії
"Опозиційна платформа – "За життя"), Замазєєва Ганна – голова обласної ради.
Під час обговорення проєкту рішення "Про утворення постійних комісій
Миколаївської обласної ради восьмого скликання та обрання їх складу" ряд
депутатів обласної ради звернулися з пропозиціями стосовно виведення їх зі
складу постійних комісій обласної ради, куди їх було введено без надання їхньої
особистої згоди, зокрема:
депутат обласної ради Демченко Тетяна – щодо виведення її зі складу
постійної комісії обласної ради з питань науки і освіти, інновацій, молоді, сім’ї і
спорту, культури та духовності;
депутат обласної ради Солтис Олег – щодо виведення його зі складу
постійної комісії обласної ради з питань промислової політики,
підприємництва, транспортної інфраструктури, водногосподарського комплексу,
енергетики та енергозбереження, зв’язку та цифровізації;
депутат обласної ради Воробйова Алла – щодо виведення її зі складу
постійної комісії обласної ради з питань аграрної політики, землекористування,
розвитку села та продовольчої безпеки;
депутат обласної ради Москаленко Вікторія – щодо виведення її зі складу
постійної комісії обласної ради з питань захисту прав і свобод людини,
законності і правопорядку, антикорупційної та регуляторної політики,
регламенту, депутатської діяльності та етики, комунікативної політики;
депутат обласної ради Ясинський Олександр - щодо виведення його зі
складу постійної комісії обласної ради з питань аграрної політики,
землекористування, розвитку села та продовольчої безпеки;
депутат обласної ради Олабін Вадим оголосив власну заяву про те, що він
особисто не надавав згоди на членство у складі постійної комісії обласної ради з
питань промислової політики, підприємництва, транспортної інфраструктури,
водногосподарського комплексу, енергетики та енергозбереження, зв’язку та
цифровізації, яка зазначена у проєкті рішення "Про утворення постійних
комісій Миколаївської обласної ради восьмого скликання та обрання їх складу".
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Наголосив, що обов'язок депутата щодо участі у роботі постійних комісій
визначено чинним законодавством. Входження до певної постійної комісії
повинно бути добровільною згодою депутата. Вводити депутата до складу
постійної комісії обласної ради поза його волею неможливо.
Враховуючи пропозиції депутатів, внесені в ході обговорення проєкту
рішення обласної ради "Про утворення постійних комісій Миколаївської
обласної ради восьмого скликання та обрання їх складу", до порядку денного
другої позачергової сесії обласної ради запропоновано додатково включити такі
питання:
"Про заяву депутата обласної ради Солтиса О.П. щодо виведення зі
складу постійної комісії обласної ради";
"Про заяву депутата обласної ради Москаленко В.В. щодо виведення зі
складу постійної комісії обласної ради";
"Про заяву депутата обласної ради Воробйової А.В. щодо виведення зі
складу постійної комісії обласної ради";
"Про заяву депутата обласної ради Демченко Т.В. щодо виведення зі
складу постійної комісії обласної ради";
"Про заяву депутата обласної ради Ясинського О.М. щодо виведення зі
складу постійної комісії обласної ради".
Головуюча Замазєєва Ганна закликала депутатів, присутніх у сесійному
залі, проголосувати за проєкт рішення обласної ради "Про утворення постійних
комісій Миколаївської обласної ради восьмого скликання та обрання їх складу"
в цілому, оскільки його прийняття є надзвичайно важливим для подальшої
роботи обласної ради.
Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради в цілому.
Підсумки голосування:
"за" – 39
"проти" – 5
"утрималися" – 6
"не голосували" - 11
"всього" – 61.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 7 додається та формується в окрему справу).
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8. СЛУХАЛИ:
Про внесення змін до обласної Програми розвитку та підтримки закладів
охорони здоров’я, які належать до спільної власності територіальних
громад, сіл, селищ, міст Миколаївської області, на 2020-2022 роки та
надання населенню області медичних послуг понад обсяг, передбачений
програмою державних гарантій медичного обслуговування населення.
Доповідач: Георгієв Павло - начальник управління охорони
здоров’я облдержадміністрації.
Співдоповідач: Лукін Ілля – начальник управління капітального
будівництва облдержадміністрації.
В обговоренні взяли участь: Закусілов Андрій (Миколаївська обласна
організація політичної партії "Наш край"), Кім Віталій – голова
облдержадміністрації, Демченко Тетяна (Миколаївська регіональна організація
політичної партії "Опозиційна платформа – "За життя"), Білосвіт Денис –
заступник
начальника
управління
капітального
будівництва
облдержадміністрації, Олабін Вадим (Миколаївська регіональна організація
політичної партії "Опозиційна платформа – "За життя"), Іванова Надія
(Миколаївська обласна організація політичної партії "Наш край"), Москаленко
Вікторія (Миколаївська територіальна організація політичної партії
"Європейська солідарність"), Замазєєва Ганна – голова обласної ради.
У ході обговорення проєкту рішення депутат обласної ради Демченко
Тетяна порушила питання щодо завершення ремонтних робіт у радіологічному
відділенні КНП "Миколаївський обласний центр онкології" Миколаївської
обласної ради та неможливості у зв'язку з цим використання закупленого
минулого року дороговартісного обладнання.
Запропонувала прийняти протокольне доручення з цього питання та
проінформувати на наступній сесії обласної ради про хід його вирішення.
Відповідь на питання, порушене депутатом обласної ради Демченко
Тетяною, надали заступник начальника управління капітального будівництва
облдержадміністрації Білосвіт Денис та голова облдержадміністрації Кім
Віталій.
Депутат обласної ради Олабін Вадим повідомив, що дороговартісне
обладнання КНП "Миколаївський обласний центр онкології" Миколаївської
обласної ради неможливо налаштувати через заблоковані рахунки державного
підприємства, через яке проводяться різні види робіт. Наразі рахунки цього
підприємства заблоковано відповідними правоохоронними органами. У зв'язку з
цим підприємство не може здійснити оплату тій організації, яка буде
налагоджувати це обладнання.
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Враховуючи пропозиції депутатів обласної ради, внесені в ході
обговорення проєкту рішення, обласною радою надане таке протокольне
доручення:
Обласній державній адміністрації, управлінню капітального будівництва
облдержадміністрації вжити заходів з метою вирішення питання, пов'язаного
із
завершенням
ремонтних
робіт
у
радіологічному
відділенні
КНП "Миколаївський обласний центр онкології" Миколаївської обласної ради.
З урахуванням обговорення та пропозицій, внесених депутатами обласної
ради в ході обговорення, проведено поіменне голосування за допомогою
електронної системи для голосування за прийняття проєкту рішення обласної
ради в цілому.
Підсумки голосування:
"за" – 55
"проти" – 0
"утрималися" – 0
"не голосували" - 5
"всього" – 60.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 8 додається та формується в окрему справу).
9. СЛУХАЛИ:
Про внесення
на 2020 рік.

змін

до

обласного

бюджету

Миколаївської

області

Доповідач: Іщенко Вадим – директор департаменту фінансів
облдержадміністрації.
В обговоренні взяли участь: Солтис Олег (Миколаївська регіональна
організація політичної партії "Опозиційна платформа – "За життя"), Шульгач
Сергій (Миколаївська обласна організація політичної партії "Пропозиція"),
Демченко Тетяна (Миколаївська регіональна організація політичної партії
"Опозиційна платформа – "За життя"), Закусілов Андрій (Миколаївська обласна
організація політичної партії "Наш край"), Георгієв Павло – начальник
управління охорони здоров'я облдержадміністрації, Кім Віталій – голова
облдержадміністрації, Нерода Руслан (Миколаївська обласна організація
політичної партії "За майбутнє"), Замазєєва Ганна – голова обласної ради.
У ході обговорення проєкту рішення депутатами обласної ради внесено
ряд конкретних пропозицій, зокрема, депутат обласної ради Демченко Тетяна
порушила питання щодо:
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прогнозів стосовно виконання обласного бюджету Миколаївської області
за 2020 рік;
суми коштів державної субвенції, яку буде використано до кінця
2020 року;
відсутності в області ангіографа та придбання цього медичного
обладнання на початку 2021 року;
депутат обласної ради Закусілов Андрій порушив питання стосовно
виділення коштів на придбання машин швидкої медичної допомоги та щодо
переліку
ремонтних
робіт
у
Миколаївському
регіональному
фтизіопульмонологічному центрі;
депутат обласної ради Нерода Руслан звернувся до директора
департаменту фінансів облдержадміністрації Іщенка Вадима із запитанням
стосовно неотримання у 2020 році кредитів співвласниками багатоквартирних
будинків за програмою часткового відшкодування кредитів на реалізацію
енергозберігаючих заходів.
З урахуванням обговорення та пропозицій, внесених депутатами,
проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради в цілому.
Підсумки голосування:
"за" – 57
"проти" – 0
"утрималися" – 0
"не голосували" - 3
"всього" – 60.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 9 додається та формується в окрему справу).
10. СЛУХАЛИ:
Про умови оплати праці посадових осіб Миколаївської обласної ради
восьмого скликання.
Доповідач: Замазєєва Ганна – голова обласної ради.
В обговоренні взяли участь: Фроленко Володимир – перший заступник
голови обласної ради, Олабін Вадим (Миколаївська регіональна організація
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політичної партії "Опозиційна платформа – "За життя"), Лабарткава Тетяна –
керуючий справами виконавчого апарату обласної ради, Ясинський Олександр
(Миколаївська регіональна організація політичної партії "Опозиційна
платформа – "За життя"), Замазєєва Ганна – голова обласної ради.
Під час обговорення проєкту рішення перший заступник голови обласної
ради Фроленко Володимир заявив про конфлікт інтересів під час прийняття
рішення "Про умови оплати праці посадових осіб Миколаївської обласної ради
восьмого скликання", у зв'язку з чим утримується від голосування під час
прийняття цього рішення.
Депутат обласної ради Олабін Вадим звернувся до голосуючої Замазєєвої
Ганни із запитанням стосовно заборгованості із заробітної плати перед
керівництвом Миколаївської обласної ради сьомого скликання.
Відповідь депутату Олабіну Вадиму на запитання надала на сесії
Лабарткава Тетяна – керуючий справами виконавчого апарату обласної ради,
Далі проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи
для голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради в цілому.
Підсумки голосування:
"за" – 47
"проти" – 1
"утрималися" – 2
"не голосували" - 11
"всього" – 61.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 10 додається та формується в окрему справу).
Розділ "РІЗНЕ"
Головуюча Замазєєва Ганна повідомила про створення в Миколаївській
обласній раді депутатської фракції обласної організації політичної партії
"ЗА МАЙБУТНЄ" у кількості 5-ти депутатів:
Пліткін Олександр Юрійович
Григор'єва Ольга Дмитрівна
Калюжна Оксана Миколаївна
Кара Альона Олегівна
Нерода Руслан Сергійович
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Далі головуюча повідомила про необхідність розгляду питань, які
виникли в ході обговорення проєкту рішення "Про утворення постійних комісій
Миколаївської обласної ради восьмого скликання та обрання їх складу" та
додатково включені до порядку денного другої позачергової сесії обласної ради.
11. СЛУХАЛИ:
Про заяву депутата обласної ради Солтиса О.П. щодо виведення зі складу
постійної комісії обласної ради.
Доповідач: Замазєєва Ганна - голова обласної ради.
Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради.
Підсумки голосування:
"за" – 44
"проти" – 2
"утрималися" – 7
"не голосували" - 9
"всього" – 62.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 11 додається та формується в окрему справу).
12. СЛУХАЛИ:
Про заяву депутата обласної ради Москаленко В.В.
складу постійної комісії обласної ради.

щодо виведення зі

Доповідач: Замазєєва Ганна - голова обласної ради.
Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради.
Підсумки голосування:
"за" – 41
"проти" – 2
"утрималися" – 8
"не голосували" - 11
"всього" – 62.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 12 додається та формується в окрему справу).
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13. СЛУХАЛИ:
Про заяву депутата обласної ради Воробйової А.В. щодо виведення зі
складу постійної комісії обласної ради.
Доповідач: Замазєєва Ганна - голова обласної ради.
Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради.
Підсумки голосування:
"за" – 37
"проти" – 3
"утрималися" – 9
"не голосували" - 13
"всього" – 62.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 13 додається та формується в окрему справу).
14. СЛУХАЛИ:
Про заяву депутата обласної ради Демченко Т.В. щодо виведення зі складу
постійної комісії обласної ради.
Доповідач: Замазєєва Ганна - голова обласної ради.
Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради.
Підсумки голосування:
"за" – 41
"проти" – 1
"утрималися" – 10
"не голосували" - 10
"всього" – 62.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 14 додається та формується в окрему справу).
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15. СЛУХАЛИ:
Про заяву депутата обласної ради Ясинського О.М. щодо виведення зі
складу постійної комісії обласної ради.
Доповідач: Замазєєва Ганна - голова обласної ради.
Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради.
Підсумки голосування:
"за" – 41
"проти" – 0
"утрималися" – 9
"не голосували" - 12
"всього" – 62.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 15 додається та формується в окрему справу).
16. СЛУХАЛИ:
Про усний депутатський запит депутата обласної ради Демченко Т.В.
Доповідач: Демченко Тетяна – депутат обласної ради.
Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради.
Підсумки голосування:
"за" – 31
"проти" – 0
"утрималися" – 7
"не голосували" - 23
"всього" – 61.
Голова облдержадміністрації Кім Віталій наголосив, що це питання
необхідно обов'язково розглянути на засіданні профільної постійної комісії
обласної ради.
Проведено повторне поіменне голосування за допомогою електронної
системи для голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради.
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Підсумки голосування:
"за" – 37
"проти" – 0
"утрималися" – 8
"не голосували" - 16
"всього" – 61.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 16 додається та формується в окрему справу).
17. СЛУХАЛИ:
Про усний депутатський запит депутата обласної ради Закусілова А.М.
Доповідач: Замазєєва Ганна - голова обласної ради.
Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради.
Підсумки голосування:
"за" – 51
"проти" – 1
"утрималися" – 5
"не голосували" - 4
"всього" – 61.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 17 додається та формується в окрему справу).
18. СЛУХАЛИ:
Про усний депутатський запит депутата обласної ради Москаленко В.В.
Доповідач: Москаленко Вікторія - депутат обласної ради.
В обговоренні взяли участь: Кім Віталій – голова облдержадміністрації,
Замазєєва Ганна – голова обласної ради.
Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради.
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Підсумки голосування:
"за" – 39
"проти" – 1
"утрималися" – 14
"не голосували" - 7
"всього" – 61.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 18 додається та формується в окрему справу).
19. СЛУХАЛИ:
Про усний депутатський запит депутата обласної ради Ясинського О.М.
Доповідач: Замазєєва Ганна - голова обласної ради.
В обговоренні взяли участь: Решетілов Георгій – перший заступник
голови облдержадміністрації, Солтис Олег (Миколаївська регіональна
організація політичної партії "Опозиційна платформа – "За життя"), Кім
Віталій – голова облдержадміністрації, Порхун Віталій (Миколаївська обласна
організація політичної партії "Слуга народу"), Замазєєва Ганна – голова
обласної ради.
Перший заступник голови облдержадміністрації Решетілов Георгій надав
відповідні роз'яснення з питання, що розглядається. Запропоновано розглянути
це питання на робочій нараді в обласній державній адміністрації та на засіданні
профільної постійної комісії обласної ради.
Пропозицію поставлено на голосування за допомогою електронної
системи для голосування.
Підсумки голосування:
"за" – 42
"проти" – 7
"утрималися" – 3
"не голосували" - 7
"всього" – 59.
Продовжуючи ведення сесії, головуюча Замазєєва Ганна повідомила, що
згідно з Бюджетним кодексом України до 25 грудня 2020 року приймаються
обласні бюджети. Таким чином, Миколаївській обласній раді також потрібно
прийняти обласний бюджет Миколаївської області на 2021 рік. У зв'язку з цим
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запропоновано провести третю позачергову сесію обласної ради з відповідних
питань 23 грудня 2020 року.
Голова обласної ради Замазєєва Ганна подякувала депутатам, присутнім у
сесійному залі, за ефективну роботу під час розгляду та прийняття проєктів
рішень, внесених на розгляд пленарного засідання обласної ради.
На цьому роботу другої позачергової сесії Миколаївської обласної ради
восьмого скликання завершено.
.
/Лунає Державний Гімн України/

Голова обласної ради

Галина Федулова 37 01 63

Ганна ЗАМАЗЄЄВА

