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Тридцять перша позачергова сесія
обласної ради сьомого скликання
Місце проведення:
сесійний зал обласної ради, 10 година

Перша частина пленарного засідання
тридцять першої позачергової сесії обласної ради сьомого скликання
Перед початком роботи тридцять першої позачергової сесії обласної ради
сьомого скликання головуюча Москаленко Вікторія вручила почесні нагороди
кращим представникам територіальних громад Миколаївської області.
Розпорядженням голови обласної ради за вагомий особистий внесок у
реалізацію державної політики в галузі сільського господарства, багаторічну
сумлінну працю, високий професіоналізм відзнакою Миколаївської обласної
ради – "За заслуги перед Миколаївщиною" IІ ступеня нагороджено
ЄЛІНЄВСЬКОГО Юрія Юрійовича, директора Державного підприємства
"Дослідне господарство "Зорі над Бугом" Науково-виробничого центру "Соя"
Національної академії аграрних наук України.
Розпорядженням голови обласної ради за вагомий особистий внесок у
розвиток волонтерського та благодійницького руху на Миколаївщині, активну
громадську позицію та багаторічну плідну працю відзнакою Миколаївської
обласної ради – "За заслуги перед Миколаївщиною" IІ ступеня нагороджено
МЕЛЬНИКА Адама Мефодійовича, керівника Товариства з додатковою
відповідальністю "Фірма "Владам".
/Нагороду отримує представник Адама Мельника Олександр Клокол/
Далі головуюча Москаленко Вікторія повідомила, що на адресу голови
обласної
ради
звернулася
Миколаївська
обласна
спілка
воїнівінтернаціоналістів та запасу.
Слово для виступу надано Солов'ю Юрію, голові Миколаївської спілки
воїнів-інтернаціоналістів та запасу.
Від імені членів Спілки виступаючий висловив обурення, викликане діями
депутатів обласної ради Чіпака Івана та Чмиря Сергія, які дозволили собі грубі
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публічні висловлювання на адресу ветеранів війни в Афганістані та воєнних
конфліктів в інших зарубіжних країнах.
Ми прийшли сьогодні сюди, - підкреслив Соловей Юрій, - щоб почути
реакцію залу, почути думку фракцій, до складу яких входять ці депутати, та
почути думку самих депутатів, які стали винуватцями цього звернення.
Наголосив, що ці депутати зганьбили честь та гідність не тільки живих
воїнів-інтернаціоналістів, але й їхніх загиблих побратимів.
Слово надано депутату обласної ради, керівнику депутатської фракції
"Наш край" Кормишкіну Юрію, який висловив позицію членів фракції стосовно
ганебних висловлювань члена цієї фракції депутата обласної ради Чіпака Івана
на адресу воїнів-інтернаціоналістів та запасу.
Повідомив, що одноголосно рішенням фракції депутата обласної ради
Чіпака Івана виведено зі складу фракції "Наш край".
Свою позицію щодо недопустимих обурливих дій депутатів Чіпака Івана
та Чмиря Сергія висловив депутат обласної ради Ніколенко Анатолій, який
засудив подібні дії колег-депутатів.
Далі слово для виступу надано депутату обласної ради Чмирю Сергію,
який зазначив, що він не мав на меті образити честь та гідність воїнів, які
виконували свій інтернаціональний обов'язок на території Республіки
Афганістан та захищали інтереси вже неіснуючої держави. Сарказм моїх
висловлювань, - зробив акцент виступаючий, - був спрямований у бік
Радянського Союзу, який асоціював себе як миролюбиву державу і боровся за
мир в усьому світі. Війна в Афганістані стала останнім цвяхом, забитим у
"домовину" Радянського Союзу.
Зі свого боку, - підкреслив промовець, - я з великою повагою і вдячністю
ставлюся до людей, які виконували свій інтернаціональний обов'язок на
території цієї зарубіжної країни і поклали там свої життя.
Приніс вибачення членам Спілки воїнів-інтернаціоналістів та запасу за
зміст своїх висловлювань, які на його думку, мали зовсім інший підтекст.
Закликав членів Спілки воїнів-інтернаціоналістів та запасу не піддаватися на
спекуляції та політичні розбірки, у які їх втягують деякі політичні партії.
Голова Спілки воїнів-інтернаціоналістів та запасу Соловей Юрій виступив
із запереченням слів депутата обласної ради Чмиря Сергія, підкреслив, що
члени Спілки не підтримують жодну з політичних партій, а їхня присутність на
сесії пов'язана виключно з обурливими висловлюваннями на адресу колишніх
воїнів-інтернаціоналістів.
Зі словами обурення і засудження дій своїх колег виступили депутати
обласної ради Невінчанний Максим (депутатська фракція політичної партії
"Опозиційний блок"), Демченко Тетяна (депутатська фракція політичної партії
"Нова держава"), Олабін Вадим (депутатська фракція політичної партії
"Опозиційний блок"), Кухта Іван (позафракційний), Барна Федір
(позафракційний) та голова обласної ради Москаленко Вікторія.
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Далі проведено реєстрацію депутатів, присутніх у сесійному залі обласної
ради, за допомогою електронної системи голосування.
Всього обрано депутатів - 64
Зареєструвалися на сесії - 51
Відсутні з поважних причин – 13
Тридцять першу позачергову сесію Миколаївської обласної ради сьомого
скликання оголошено відкритою.
(Лунає Державний Гімн України)
ЗАПРОШЕНІ: депутати обласної ради, народні депутати України,
керівництво облдержадміністрації, голови обласної ради минулих скликань,
голови районних рад та райдержадміністрацій, міські голови, керівники ряду
підприємств, департаментів та управлінь, представники засобів масової
інформації, працівники виконавчого апарату обласної ради тощо.
Для ведення протоколу сесії, розгляду і систематизації листів, пропозицій
та звернень, які надходять на адресу сесії, а також для засвідчення результатів
голосування, яке проводиться по кожному з прийнятих рішень за допомогою
електронної системи для голосування, зберігання іменних електронних карток
депутатів обрано секретаріат сесії у кількості 2-х депутатів: Лучний Микола
(депутатська група "Опозиційна платформа - "За життя"), Дранов Володимир
(депутатська група у Миколаївській обласній раді").
Склад секретаріату сесії затверджено одноголосно.
Перед обговоренням порядку денного тридцять першої позачергової сесії
обласної ради головуюча Москаленко Вікторія зачитала заву депутатської
фракції "Європейська солідарність", створеної у Миколаївській обласній раді,
про виключення зі складу цієї фракції депутатів обласної ради Каражея
Олександра та Жосана Василя.
Далі головуюча Москаленко Вікторія повідомила, що до порядку денного
тридцять першої позачергової сесії обласної ради додатково включено питання
"Про звіт обласної державної адміністрації щодо виконання заходів
Комплексної програми соціального захисту населення "Турбота" на період до
2020 року за 2018-2019 роки".
В обговоренні проєкту порядку денного тридцять першої позачергової
сесії обласної ради взяли участь: Барна Федір (позафракційний), Кормишкін
Юрій (депутатська фракція політичної партії "Наш край"), Головчанський
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Андрій (депутатська група "Опозиційна платформа - "За життя"), Лучний
Микола (депутатська група "Опозиційна платформа - "За життя"), Ковальчук
Петро (депутатська фракція політичної партії "Українське об’єднання
патріотів – "УКРОП"), Невінчанний Максим (депутатська фракція політичної
партії "Опозиційний блок"), Демченко Тетяна (депутатська фракція політичної
партії "Нова держава"), Ніколенко Анатолій (депутатська фракція політичної
партії "ВО "Батьківщина"), Фроленко Володимир (депутатська група
"Опозиційна платформа - "За життя"), Чорний Сергій (депутатська фракція
політичної партії "Європейська солідарність"), Резніков Ілля (депутатська
група "Опозиційна платформа - "За життя"), Олабін Вадим (депутатська
фракція політичної партії "Опозиційний блок"), Івануна Ігор (депутатська
фракція політичної партії "ВО "Батьківщина"), Іванова Надія (депутатська
фракція політичної партії "Європейська солідарність"), Москаленко Вікторія –
голова обласної ради.
Депутат обласної ради Барна Федір заявив про можливий наявний конфлікт
інтересів, оскільки згідно зі статтею 59-1 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні" він має право брати участь у голосуванні під час
прийняття рішення "Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської
області на 2019 рік" та "Про обласний бюджет Миколаївської області на 2020
рік", якщо ним було зроблено заяву про конфлікт інтересів на сесії обласної
ради.
Пропозиції депутатів, внесені в ході обговорення порядку денного
тридцять першої позачергової сесії обласної ради, поставлено на голосування за
допомогою електронної системи для голосування.
Першими проголосовано пропозиції депутата Кормишкіна Юрія щодо
включення до порядку денного тридцять першої позачергової сесії обласної
ради таких питань:
"Про обрання першого заступника голови обласної ради Садрідінова Т.Ш."
"Про створення управління майном спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст Миколаївської області".
Підсумки голосування за першу пропозицію:
"за" – 30
"проти" – 8
"утримались" – 5
"не голосували" - 12
"всього" – 55.
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Підсумки голосування за другу пропозицію:
"за" – 28
"проти" – 8
"утримались" – 2
"не голосували" - 17
"всього" – 55.
Наступною
на
голосування
поставлено
пропозицію
депутата
Головчанського Андрія щодо включення до порядку денного сесії питання
"Про надання спеціального дозволу АТ "Софія граніт" на користування
надрами".
Підсумки голосування:
"за" – 24
"проти" – 1
"утримались" – 4
"не голосували" - 26
"всього" – 55.
Далі проголосовано пропозицію депутата Лучного Миколи щодо
відновлення практики проведення виконавчим апаратом обласної ради спільно
зі структурними підрозділами обласної державної адміністрації днів обласної
ради у районах Миколаївської області.
Підсумки голосування:
"за" – 41
"проти" – 1
"утримались" – 0
"не голосували" - 13
"всього" – 55.
Наступною проголосовано пропозицію депутата Ковальчука Петра щодо
необхідності проведення ремонту меморіального комплексу "Курган Слави" у
м.Нова Одеса та меморіального комплексу у с. Ковалівка Миколаївського
району і виділення з обласного бюджету Миколаївської області на 2020 рік
коштів на ці цілі.
Пропозицію поставлено на голосування як протокольне доручення.
Підсумки голосування:
"за" – 42
"проти" – 0
"утримались" – 1
"не голосували" - 12
"всього" – 55.
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Далі на голосування поставлено пропозицію депутата Невінчанного
Максима щодо включення до порядку денного сесії питання про Звернення
депутатів Миколаївської обласної ради до Верховної Ради України стосовно
спрощення процедури отримання землі громадянами України.
Підсумки голосування:
"за" – 37
"проти" – 1
"утримались" – 1
"не голосували" - 16
"всього" – 55.
Наступними проголосовано пропозиції депутата Демченко Тетяни.
Перша пропозиція – щодо включення до порядку денного сесії питання
"Про звіт голови Миколаївської обласної ради".
Підсумки голосування:
"за" – 26
"проти" – 1
"утримались" – 7
"не голосували" - 21
"всього" – 55.
Друга пропозиція – щодо включення до порядку денного сесії
депутатського запиту стосовно ситуації, яка склалася у зв'язку зі знищенням
Єланецького водогону та забезпечення жителів Єланецького району питною
водою.
Підсумки голосування:
"за" – 45
"проти" – 0
"утримались" – 2
"не голосували" - 8
"всього" – 55.
Далі на голосування поставлено пропозицію депутата Іванової Надії щодо
включення до порядку денного сесії про припинення діяльності Державної
інспекції по охороні пам’яток культури в Миколаївській області
Підсумки голосування:
"за" – 41
"проти" – 0
"утримались" – 1
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"не голосували" - 13
"всього" – 55.
Останньою проголосовано пропозицію депутата Чорного Сергія щодо
включення до порядку денного сесії депутатського запиту стосовно включення
у 2020 році до плану будівництва, реконструкції шкіл, дошкільних навчальних
закладів у 2020-2023 роках, проголошеного Президентом України
Зеленським В.О., проєкту "Будівництво навчального корпусу зі спортивною
залою по вул. Степова, 69, с. Мостове Доманівського району Миколаївської
області. Нове будівництво" за кошти Державного бюджету України зі
співфінансуванням з обласного бюджету.
Підсумки голосування:
"за" – 42
"проти" – 1
"утримались" – 1
"не голосували" - 11
"всього" – 55.
Далі проведено голосування за прийняття проєкту порядку денного
тридцять першої позачергової сесії обласної ради сьомого скликання за
допомогою електронної системи для голосування в цілому з доповненнями:
Підсумки голосування:
"за" – 39
"проти" – 0
"утримались" – 7
"не голосували" - 9
"всього" – 55.
До порядку денного тридцять першої позачергової сесії обласної ради
сьомого скликання включено такі питання:
1. Про визнання повноважень депутата Миколаївської обласної ради
сьомого скликання замість того, який вибув.
Доповідач: Москаленко Вікторія – голова обласної ради.
2. Про затвердження Регіональної програми розвитку автомобільних доріг
загального користування Миколаївської області на 2020-2022 роки.
Доповідач: Сікорський Сергій – в.о. начальника управління
інфраструктури облдержадміністрації.
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3. Про продовження строку дії Програми економічного і соціального
розвитку Миколаївської області на 2015-2017 роки "Миколаївщина-2017" на
період до 2020 року включно та внесення змін і доповнень до Програми.
Доповідач: Грипенко Володимир – в.о. директора департаменту
економічного розвитку та регіональної політики
облдержадміністрації.
4. Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку освіти
Миколаївської області на 2017-2021 роки".
Доповідач: Удовиченко Олена – директор департаменту освіти і
науки облдержадміністрації.
5. Про внесення змін та доповнень до Комплексної програми соціального
захисту населення "Турбота" на період до 2020 року.
Єльчієва Оксана – директор департаменту соціального
Доповідач: захисту населення облдержадміністрації.
6. Про звіт обласної державної адміністрації щодо виконання заходів
Комплексної програми соціального захисту населення "Турбота" на період до
2020 року за 2018-2019 роки.
Доповідач: Єльчієва Оксана – директор департаменту соціального
захисту населення облдержадміністрації.
7. Про внесення змін до обласної Програми "Безбар'єрна Миколаївщина"
на період до 2020 року.
Доповідач: Єльчієва Оксана – директор департаменту соціального
захисту населення облдержадміністрації.
8. Про затвердження 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.
Доповідач: Черненко Оксана – заступник начальника управління
охорони здоров'я облдержадміністрації.
9. Про внесення змін і доповнень до обласної Програми "Молодь
Миколаївщини" на 2016-2020 роки.
Доповідач: Гінкул Віктор – начальник управління молоді та спорту
облдержадміністрації.
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10. Про внесення змін до обласної Програми підтримки засобів масової
інформації та забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади та
органів місцевого самоврядування на 2017-2020 роки.
Доповідач: Москаленко Вікторія – голова обласної ради.
11. Про внесення змін до Положення про порядок проведення щорічного
обласного конкурсу проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування.
Доповідач: Москаленко Вікторія – голова обласної ради.
12. Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на
2019 рік.
Доповідач: Іщенко Вадим – директор департаменту фінансів
облдержадміністрації.
13. Про обласний бюджет Миколаївської області на 2020 рік.
Доповідач: Іщенко Вадим – директор департаменту фінансів
облдержадміністрації.
14. Про погодження проєкту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж
міста Очаків Миколаївської області.
Доповідач: Москаленко Вікторія – голова обласної ради.
15. Про організацію звітів депутатів Миколаївської обласної ради сьомого
скликання.
Доповідач: Москаленко Вікторія – голова обласної ради.
16. Про план роботи Миколаївської обласної ради сьомого скликання на
2020 рік.
Доповідач: Москаленко Вікторія – голова обласної ради.
17. Про створення
затвердження їх статутів.

комунальних

некомерційних

підприємств

та

Доповідач: Черненко Оксана – заступник начальника управління
охорони здоров'я облдержадміністрації.
18. Про надання згоди на безоплатну передачу індивідуального
визначеного майна зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
Миколаївської області у комунальну власність територіальних громад
Миколаївської області.
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Доповідач: Черненко Оксана – заступник начальника управління
охорони здоров'я облдержадміністрації.
19. Про інформацію правоохоронних органів стосовно стану розгляду
справ щодо фактів незаконного використання земельних ділянок на території
Миколаївської області господарствами, пов’язаними з депутатом Миколаївської
обласної ради Івануною І.В.
Доповідач: Москаленко Вікторія – голова обласної ради.
20. Про обрання представників громадськості до складу поліцейської
комісії Управління поліції охорони в Миколаївській області.
Доповідач: Москаленко Вікторія – голова обласної ради.
21. Про звіт обласної державної адміністрації щодо виконання заходів
Комплексної програми соціального захисту населення "Турбота" на період до
2020 року за 2018-2019 роки.
22. Про депутатський запит депутата обласної ради Чорного С.В.
23. Про депутатський запит депутата обласної ради Демченко Т.В.
24. Про припинення діяльності Державної інспекції по охороні пам’яток
культури в Миколаївській області.
1. СЛУХАЛИ:
Про визнання повноважень депутата Миколаївської обласної ради сьомого
скликання замість того, який вибув.
Доповідач: Пономаренко Ірина – голова обласної виборчої комісії.
Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради.
Підсумки голосування:
"за" – 45
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 10
"всього" – 55.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 1 додається та формується в окрему справу).
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Голова обласної ради Москаленко Вікторія вручила посвідчення депутата
Миколаївської обласної ради сьомого скликання та депутатський значок
Гуринчуку Дмитру Павловичу, обраному від Миколаївської обласної організації
політичної партії "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" у багатомандатному
виборчому окрузі.
2. СЛУХАЛИ:
Про затвердження Регіональної програми розвитку автомобільних доріг
загального користування Миколаївської області на 2020-2022 роки.
Доповідач: Сікорський Сергій – в.о. начальника управління
інфраструктури облдержадміністрації.
В обговоренні взяли участь: Олабін Вадим (депутатська фракція
політичної партії "Опозиційний блок"), Воронок Анна (політична партія
"Українське об’єднання патріотів – "УКРОП"), Демченко Тетяна (депутатська
фракція політичної партії "Нова держава"), Гайдаржи Валентин - заступник
голови облдержадміністрації, Ніколенко Анатолій (депутатська фракція
політичної партії "ВО "Батьківщина"), Закусілов Андрій (депутатська фракція
політичної партії "Наш край"), Маліновська Олена (депутатська фракція
політичної партії "Опозиційний блок"), Іванова Надія (депутатська фракція
політичної партії "Європейська солідарність"), Бурлак Анатолій – учасник АТО,
Врадіївський район, Ковальчук Людмила – депутат Первомайської районної
ради, Жосан Василь (позафракційний), Москаленко Вікторія – голова обласної
ради.
Під час активного обговорення проєкту рішення депутатами обласної ради
було порушено ряд важливих питань, пов'язаних зі станом автомобільних доріг
загального користування Миколаївської області.
У зв'язку з цим в ході обговорення було внесено суттєві пропозиції
стосовно ремонту та реконструкції автомобільних доріг загального
користування Миколаївської області.
Зокрема, депутат обласної ради Демченко Тетяна порушила питання щодо:
знищення великовантажним транспортом автомобільної дороги Н-14 та
повернення коштів, передбачених на ремонт цієї дороги;
кількості відремонтованих автомобільних доріг (капітальний і поточний
ремонт) у 2019 році.
Звернула увагу на відсутність звіту про виконання Програми розвитку
автомобільних доріг Миколаївської області за минулі роки.
Запропонувала підготувати та внести на розгляд наступної сесії обласної
ради в установленому Регламентом Миколаївської обласної рали сьомого
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скликання порядку питання "Про звіт обласної державної адміністрації щодо
виконання заходів Програми розвитку автомобільних доріг загального
користування Миколаївської області на 2016-2018 роки" протягом трьох
останніх років.
У зв'язку з цим обласною радою надано таке протокольне доручення:
Обласній
державній
адміністрації,
управлінню
інфраструктури
облдержадміністрації, Службі автомобільних доріг у Миколаївській області
підготувати та внести на розгляд наступної сесії обласної ради звіт про
виконання заходів Програми розвитку автомобільних доріг загального
користування Миколаївської області на 2016-2018 роки" протягом трьох
останніх років.
Надати чітку програму дій на 2020 рік у розрізі кожної дороги державного
та місцевого значення.
Депутат обласної ради Олабін Вадим запропонував доповнити проєкт
рішення "Про затвердження Регіональної програми розвитку автомобільних
доріг загального користування Миколаївської області на 2020-2022 роки"
пунктом такого змісту:
"Рекомендувати обласній державній адміністрації затверджувати перелік
автомобільних доріг загального користування місцевого значення, на яких
планується проведення будь-яких видів ремонтних робіт, виключно за
погодженням з постійною комісією обласної ради з питань промислової
політики та підприємництва, енергетики та енергозбереження, транспорту та
розвитку інфраструктури. Визначати першочерговість проведення ремонтних
робіт на цих дорогах на підставі зважених пропозицій управління
інфраструктури облдержадміністрації як балансоутримувача зазначених
автомобільних доріг та за наявного фінансового ресурсу".
За результатами виступів представників громадськості від Врадіївського
району та Первомайського районів голова обласної ради Москаленко Вікторія
внесла пропозицію щодо включення до переліку автомобільних доріг
загального значення, на яких планується проведення будь-яких видів ремонтних
робіт у 2020 році, автомобільної дороги Т-15-04 та автомобільної дороги
Р-75.
У зв'язку з цим обласною радою надано таке доручення:
Службі автомобільних доріг у Миколаївській області включити до переліку
фінансування ремонтних робіт на 2020 рік автомобільну дорогу загального
користування державного значення Р-75 (контрольно-пропускний пункт
"Тимкове – Балта – Первомайськ – Доманівка – Олександрівка) та автомобільну
дорогу Т-15-04 (Первомайськ – Новоукраїнка).
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Головуючою Москаленко Вікторією запропоновано прийняти проєкт
рішення за основу.
Проводиться поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради за основу.
Підсумки голосування:
"за" – 42
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 14
"всього" – 56.
Далі на голосування поставлено пропозиції депутатів обласної ради
Олабіна Вадима та Демченко Тетяни, внесені в ході обговорення проєкту
рішення.
Першою проголосовано пропозицію депутата Олабіна Вадима.
Підсумки голосування:
"за" – 33
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 23
"всього" – 56.
Наступною проголосовано пропозицію депутата Демченко Тетяни.
Підсумки голосування:
"за" – 28
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 28
"всього" – 56.
З урахуванням 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" – 37
"проти" – 0
"утримались" – 1
"не голосували" - 18
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"всього" – 56.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 2 додається та формується в окрему справу).
3. СЛУХАЛИ:
Про продовження строку дії Програми економічного і соціального розвитку
Миколаївської області на 2015-2017 роки "Миколаївщина-2017" на період
до 2020 року включно та внесення змін і доповнень до Програми.
Доповідач: Грипенко Володимир – в.о. директора департаменту
економічного розвитку та регіональної політики
облдержадміністрації.
В обговоренні взяли участь: Лучний Микола (депутатська група
"Опозиційна платформа - "За життя"), Демченко Тетяна (депутатська фракція
політичної партії "Нова держава"), Москаленко Вікторія – голова обласної ради.
У ході обговорення депутат обласної ради Лучний Микола порушив
питання щодо необхідності проведення термінового ремонту Новобузької
загальноосвітньої школи № 1 та капітального ремонту ліфта в центральній
районній лікарні м.Новий Буг.
Наголосив на необхідності включення до переліку інвестиційних проєктів,
які плануються до реалізації у Миколаївській області за рахунок коштів
державного, обласного, місцевих бюджетів та інших джерел фінансування,
Новобузьку загальноосвітню школу № 1 як заклад освіти, що потребує
капітального ремонту з метою поліпшення умов навчального процесу та
забезпечення якісною системою загальної середньої освіти.
З урахуванням 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" – 41
"проти" – 0
"утримались" – 1
"не голосували" - 14
"всього" – 56.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 3 додається та формується в окрему справу).
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4. СЛУХАЛИ:
Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку освіти
Миколаївської області на 2017-2021 роки".
Доповідач: Удовиченко Олена – директор департаменту освіти і
науки облдержадміністрації.
Головуюча Москаленко Вікторія повідомила, що за пропозиціями
постійних комісій обласної ради два проєкти рішень щодо внесення змін та
доповнень до Програми розвитку освіти Миколаївської області на 2017-2021
роки було об'єднано в один проєкт рішення. Також з проєкту рішення було
виключено захід щодо створення Центру освіти дорослих.
У ході обговорення обласною радою надано таке протокольне доручення:
обласній державній адміністрації, департаменту освіти і науки
облдержадміністрації до кінця І кварталу 2020 року надати чіткий план дій
щодо ремонту Новобузької загальноосвітньої школи № 1.
Протокольне доручення проголосовано за допомогою електронної системи
для голосування.
Підсумки голосування:
"за" – 39
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 17
"всього" – 56.
Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради.
Підсумки голосування:
"за" – 37
"проти" – 1
"утримались" – 0
"не голосували" - 18
"всього" – 56.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 4 додається та формується в окрему справу).
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5. СЛУХАЛИ:
Про внесення змін та доповнень до Комплексної програми соціального
захисту населення "Турбота" на період до 2020 року.
Доповідач: Єльчієва Оксана – директор департаменту соціального
захисту населення облдержадміністрації.
Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради.
Підсумки голосування:
"за" – 42
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 14
"всього" – 56.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 5 додається та формується в окрему справу).
6. СЛУХАЛИ:
Про звіт обласної державної адміністрації щодо виконання заходів
Комплексної програми соціального захисту населення "Турбота" на період
до 2020 року за 2018-2019 роки.
Доповідач: Єльчієва Оксана – директор департаменту соціального
захисту населення облдержадміністрації.
В обговоренні взяли участь: Невінчанний Максим (депутатська фракція
політичної партії "Опозиційний блок"), Лучний Микола (депутатська група
"Опозиційна платформа - "За життя"), Демченко Тетяна (депутатська фракція
політичної партії "Нова держава"), Олабін Вадим (депутатська фракція
політичної партії "Опозиційний блок"), Барна Федір (позафракційний),
Москаленко Вікторія – голова обласної ради.
У ході обговорення проєкту рішення депутат обласної ради Демченко
Тетяна запропонувала доповнити проєкт рішення пунктом такого змісту:
"Визнати роботу заступника голови облдержадміністрації Трайтлі
Олександра щодо виконання заходів Комплексної програми соціального
захисту населення "Турбота" на період до 2020 року за 2018-2019 роки
незадовільною. Зобов'язати обласну державну адміністрацію виконувати
рішення обласної ради".
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Пропозицію депутата обласної ради Демченко Тетяни проголосовано за
допомогою електронної системи для голосування.
Підсумки голосування:
"за" – 17
"проти" – 0
"утримались" – 2
"не голосували" - 37
"всього" – 56.
Депутат Олабін Вадим звернувся на сесії до директора департаменту
соціального захисту населення облдержадміністрації Єльчієвої Руслани щодо
надання офіційного звіту про використання коштів упродовж 2019 року по
кожному заходу Комплексної програми соціального захисту населення
"Турбота".
У зв'язку з цим обласною радою надано таке доручення:
Обласній державній адміністрації, департаменту соціального захисту
населення облдержадміністрації надати обласній раді інформацію про
використання коштів упродовж 2019 року по кожному заходу Комплексної
програми соціального захисту населення "Турбота" на період до 2020 року.
Депутат обласної ради Лучний Микола вніс пропозицію звернутися до
департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації щодо
надання інформації про виділення житла протягом 2018-2019 років учасникам
війни та учасникам бойових дій в Афганістані із зазначенням прізвища, ім'я та
по батькові особи, якій виділено житло.
У зв'язку з цим обласною радою надано таке доручення:
Обласній державній адміністрації, департаменту соціального захисту
населення облдержадміністрації підготувати та надати обласній раді
інформацію стосовно виділення протягом 2018-2019 років житла учасникам
війни та бойових дій, у тому числі учасникам бойових дій в Афганістані, які
перебувають на квартирному обліку, із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові
особи, якій виділено житло, відповідно до заходів Комплексної програми
соціального захисту населення "Турбота" на період до 2020 року.
З урахуванням 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
з доповненнями.
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Підсумки голосування:
"за" – 33
"проти" – 3
"утримались" – 3
"не голосували" - 17
"всього" – 56.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 6 додається та формується в окрему справу).
До головуючої Москаленко Вікторії звернувся депутат обласної ради
Кормишкін Юрій, керівник депутатської фракції "Наш край", створеної в
Миколаївській обласній раді, з проханням зробити перерву у роботі сесії.
У РОБОТІ СЕСІЇ ОГОЛОШЕНО ПЕРЕРВУ.
ПІСЛЯ ПЕРЕРВИ
Після перерви на сесії зареєструвалися 52 депутати.
7. СЛУХАЛИ:
Про внесення змін до обласної Програми "Безбар'єрна Миколаївщина" на
період до 2020 року.
Доповідач: Єльчієва Оксана – директор департаменту соціального
захисту населення облдержадміністрації.
Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради.
Підсумки голосування:
"за" – 34
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 17
"всього" – 51.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 7 додається та формується в окрему справу).
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8. СЛУХАЛИ:
Про затвердження 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.
Доповідач: Черненко Оксана – заступник начальника управління
охорони здоров'я облдержадміністрації.
В обговоренні взяли участь: Ніколенко Анатолій (депутатська фракція
політичної партії "ВО "Батьківщина"), Москаленко Вікторія – голова обласної
ради.
Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради.
Підсумки голосування:
"за" – 42
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 11
"всього" – 53.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 8 додається та формується в окрему справу).
9. СЛУХАЛИ:
Доповідач: Гінкул Віктор – начальник управління молоді та спорту
облдержадміністрації.
Про внесення змін і доповнень до обласної Програми "Молодь
Миколаївщини" на 2016-2020 роки.
Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради.
Підсумки голосування:
"за" – 43
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 9
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"всього" – 52.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 9 додається та формується в окрему справу).
10. СЛУХАЛИ:
Про внесення змін до обласної Програми підтримки засобів масової
інформації та забезпечення відкритості у діяльності органів державної
влади та органів місцевого самоврядування на 2017-2020 роки.
Доповідач: Москаленко Вікторія – голова обласної ради.
Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради.
Підсумки голосування:
"за" – 38
"проти" – 1
"утримались" – 2
"не голосували" - 11
"всього" – 52.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 10 додається та формується в окрему справу).
11. СЛУХАЛИ:
Про внесення змін до Положення про порядок проведення щорічного
обласного конкурсу проєктів та програм розвитку місцевого
самоврядування.
Доповідач: Москаленко Вікторія – голова обласної ради.
Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради.
Підсумки голосування:
"за" – 44
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 9
"всього" – 53.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 11 додається та формується в окрему справу).
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12. СЛУХАЛИ:
Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2019
рік.
Доповідач: Іщенко Вадим – директор департаменту фінансів
облдержадміністрації.
Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради.
Підсумки голосування:
"за" – 51
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 3
"всього" – 54.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 12 додається та формується в окрему справу).
13. СЛУХАЛИ:
Про обласний бюджет Миколаївської області на 2020 рік.
Доповідач: Іщенко Вадим – директор департаменту фінансів
облдержадміністрації.
В обговоренні взяли участь: Марін Григорій (депутатська фракція
політичної партії "Українське об’єднання патріотів - "УКРОП"), Демченко
Тетяна (депутатська фракція політичної партії "Нова держава"), Стаднік
Олександр – голова облдержадміністрації, Лучний Микола (депутатська група
"Опозиційна платформа - "За життя"), Талпа Михайло (депутатська фракція
політичної партії "Європейська солідарність"), Барна Федір (позафракційний),
Ніколенко
Анатолій
(депутатська
фракція
політичної
партії
"ВО "Батьківщина"), Кормишкін Юрій (депутатська фракція політичної партії
"Наш край"), Невінчанний Максим (депутатська фракція політичної партії
"Опозиційний блок"), Фроленко Володимир (депутатська група "Опозиційна
платформа - "За життя"), Кротов Андрій – заступник голови обласної ради,
Рубський Геннадій (депутатська фракція політичної партії "Відродження"),
Івануна Ігор (депутатська фракція політичної партії "ВО "Батьківщина"),
Каражей Олександр (позафракційний), Москаленко Вікторія – голова обласної
ради.
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Під час обговорення проєкту рішення депутатами обласної ради було
порушено ряд важливих питань та внесено низку слушних пропозицій.
Зокрема, депутат Демченко Тетяна запропонувала:
під час внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на
2020 рік за наявності вільних залишків передбачити кошти на відзначення
75-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні;
збільшити обсяг видатків на виконання заходів медичних програм;
виділити достатній фінансовий ресурс на забезпечення виконання заходів
протипожежної безпеки у закладах освіти, охорони здоров'я та соціального
захисту населення;
збільшити розмір соціальних виплат учасникам бойових дій в Афганістані
та громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
за наявності в обласному бюджеті Миколаївської області на 2020 рік
вільних залишків повернути видатки на ремонт та утримання автомобільних
доріг загального користування Миколаївської області.
Депутат обласної ради Талпа Михайло порушив питання щодо виділення
з обласного бюджету Миколаївської області на 2020 рік коштів на розвиток
туристичної галузі.
Депутат обласної ради Кормишкін Юрій наголосив, що обласну раду
фактично усунули від формування обласного бюджету Миколаївської області на
2020 рік.
Зробив акцент на відсутності обласних програм боротьби з
туберкульозом, серцево-судинними захворюваннями, звернув увагу на
недоцільність фінансування Миколаївського обласного контактного центру.
Головуюча Москаленко Вікторія підтримала пропозицію постійної комісії
обласної ради з питань екології, охорони навколишнього середовища та
використання природних ресурсів стосовно внесення змін до Комплексної
програми охорони довкілля Миколаївської області на 2018-2020 роки.
Далі головуючою запропоновано перейти до голосування за проєкт
рішення обласної ради "Про обласний бюджет Миколаївської області на 2020
рік" в цілому.
Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради.
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Підсумки голосування:
"за" – 29
"проти" – 0
"утримались" – 13
"не голосували" - 9
"всього" – 51.
Запропоновано повторно поставити проєкт рішення обласної ради на
голосування.
Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради.
Підсумки голосування:
"за" – 31
"проти" – 0
"утримались" – 9
"не голосували" - 12
"всього" – 52.
Депутат обласної ради Каражей Олександр заявив про можливий наявний
конфлікт інтересів під час голосування за проєкт рішення обласної ради "Про
внесення змін до Комплексної програми охорони довкілля Миколаївської
області на 2018-2020 роки".
У РОБОТІ СЕСІЇ ОГОЛОШЕНО ПЕРЕРВУ.
ПІСЛЯ ПЕРЕРВИ
Голова обласної ради Москаленко Вікторія повідомила про заяви трьох
депутатських фракцій обласної ради стосовно необхідності доопрацювання
проєкту обласного бюджету Миколаївської області.
Підкреслила, що у зв'язку з неузгодженістю пропозицій, які вносяться до
проєкту рішення обласної ради "Про обласний бюджет Миколаївської області
на 2020 рік", неможливо буде сьогодні прийняти виважений проєкт рішення
обласної ради з цього питання.
Депутат обласної ради Демченко Тетяна запропонувала вислухати
пропозиції та зауваження тих фракцій, які не підтримують проєкт обласного
бюджету Миколаївської області на 2020 рік.
Голова постійної комісії з питань регіонального розвитку, планування,
бюджету, фінансів та інвестицій Барна Федір проінформував про підсумки
проведення засідання постійної комісії з питань бюджету, яке відбулося під час
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перерви у роботі тридцять першої позачергової сесії обласної ради. Доповів про
зміни, які були внесені до видаткової частини обласного бюджету
Миколаївської області на 2020 рік.
Слово надано голові обласної державної адміністрації Стадніку
Олександру, який обґрунтував важливість прийняття сьогодні на сесії обласного
бюджету Миколаївської області на 2020 рік.
Закликав депутатів консолідуватися, залишити позаду свої політичні
амбіції та спрямувати усі зусилля задля вирішення життєво важливих питань
територіальних громад Миколаївської області.
Слово надано голові фракції "Наш край", депутату обласної ради
Кормишкіну Юрію, який оголосив рішення фракції "Наш край" про
перенесення розгляду питання "Про обласний бюджет Миколаївської області на
2020 рік" на 26 грудня 2019 року.
Головуюча Москаленко Вікторія зазначила, що через відсутність у
сесійному залі більшості депутатів від загального складу ради сесія обласної
ради є неправоможною. У зв'язку з цим розгляд питань порядку денного
тридцять першої позачергової сесії обласної ради переноситься на 26 грудня
2019 року.

УКРАЇНА
МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
ПРОТОКОЛ
Від 24-26 грудня 2019 року № 31
м.Миколаїв

Тридцять перша позачергова сесія
обласної ради сьомого скликання
Місце проведення:
сесійний зал обласної ради, 10 година

Друга частина пленарного засідання
тридцять першої позачергової сесії обласної ради сьомого скликання
Головуюча Москаленко Вікторія розпочала другу частину пленарного
засідання тридцять першої позачергової сесії обласної ради сьомого скликання
Запропоновано провести реєстрацію депутатів, присутніх у сесійному залі
обласної ради.
Проведено реєстрацію депутатів обласної ради, присутніх у сесійному залі,
за допомогою електронної системи для голосування.
Всього обрано депутатів - 64
Зареєструвалися на сесії - 42
Відсутні з поважних причин – 22
ЗАПРОШЕНІ: депутати обласної ради, народні депутати України,
керівництво облдержадміністрації, голови обласної ради минулих скликань,
голови районних рад та райдержадміністрацій, міські голови, керівники ряду
підприємств, департаментів та управлінь, представники засобів масової
інформації, працівники виконавчого апарату обласної ради тощо.
Для ведення протоколу сесії, розгляду та систематизації листів, пропозицій
або звернень, які надходять на адресу сесії, а також для засвідчення результатів
голосування, яке проводиться по кожному з прийнятих рішень за допомогою
електронної системи для голосування, зберігання іменних електронних карток
депутатів обрано секретаріат сесії у кількості 2-х депутатів: Лучний Микола
(депутатська група "Опозиційна платформа - "За життя"), Дранов Володимир
(депутатська група у Миколаївській обласній раді).
Склад секретаріату сесії затверджено одноголосно.
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Слово для виступу надано депутату обласної ради Резнікову Іллі, який
зробив заяву стосовно кризи, що відбувається у складі депутатського корпусу
Миколаївської обласної ради.
У зв'язку з цим запропонував включити до порядку денного питання "Про
Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Верховної Ради України
про дострокове припинення повноважень обласної ради та призначення
позачергових виборів депутатів обласної ради".
Пропозицію депутата Резнікова Іллі поставлено на голосування.
Підсумки голосування:
"за" – 22
"проти" – 0
"утримались" – 7
"не голосували" - 16
"всього" – 45.
Головуюча Москаленко Вікторія повідомила, що за пропозиціями
постійних комісій обласної ради до порядку денного тридцять першої
позачергової сесії обласної ради додатково включено такі питання:
"Про внесення змін до Порядку надання субвенції з обласного бюджету
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного
розвитку територіальних громад Миколаївської області"
"Про внесення змін до Комплексної програми охорони довкілля Миколаївської
області на 2018-2020 роки".
Додатково включені питання запропоновано розглянути перед прийняттям
проєкту рішення "Про обласний бюджет Миколаївської області на 2020 рік".
Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за включення до порядку денного сесії обласної ради питання "Про
внесення змін до Порядку надання субвенції з обласного бюджету місцевим
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку
територіальних громад Миколаївської області".
Підсумки голосування:
"за" – 46
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 1
"всього" – 47.
Далі проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи
для голосування за включення до порядку денного сесії обласної ради питання
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"Про внесення змін до Комплексної програми охорони довкілля Миколаївської
області на 2018-2020 роки".
Підсумки голосування:
"за" – 45
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 2
"всього" – 47.
До порядку денного тридцять першої позачергової сесії обласної ради
сьомого скликання включено такі питання:
13. Про внесення змін до Порядку надання субвенції з обласного бюджету
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного
розвитку територіальних громад Миколаївської області.
Доповідач:

Москаленко Вікторія – голова обласної ради.

14. Про внесення змін до Комплексної програми охорони довкілля
Миколаївської області на 2018-2020 роки".
Доповідач:

Москаленко Вікторія – голова обласної ради.

15. Про обласний бюджет Миколаївської області на 2020 рік.
Доповідач:

Іщенко Вадим – директор департаменту фінансів
облдержадміністрації.

16. Про погодження проєкту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж
міста Очаків Миколаївської області.
Доповідач:

Москаленко Вікторія– голова обласної ради.

17. Про організацію звітів депутатів Миколаївської обласної ради сьомого
скликання.
Доповідач:

Москаленко Вікторія – голова обласної ради.

18. Про план роботи Миколаївської обласної ради сьомого скликання на
2020 рік.
Доповідач:

Москаленко Вікторія– голова обласної ради.

4
19. Про створення
затвердження їх статутів.
Доповідач:

комунальних

некомерційних

підприємств

та

Георгієв Павло – начальник управління охорони
здоров'я облдержадміністрації.

20. Про надання згоди на безоплатну передачу індивідуального
визначеного майна зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ,
міст Миколаївської області у комунальну власність територіальних громад
Миколаївської області.
Доповідач:

Георгієв Павло – начальник управління охорони
здоров'я облдержадміністрації.

21. Про інформацію правоохоронних органів стосовно стану розгляду
справ щодо фактів незаконного використання земельних ділянок на території
Миколаївської області господарствами, пов’язаними з депутатом
Миколаївської обласної ради Івануною І.В.
Доповідач:

Москаленко Вікторія – голова обласної ради.

22. Про обрання представників громадськості до складу поліцейської
комісії Управління поліції охорони в Миколаївській області.
Доповідач:

Москаленко Вікторія– голова обласної ради.

23. Про припинення діяльності Державної інспекції по охороні пам'яток
культури в Миколаївській області.
Доповідач: Димитров Михайло – начальник управління культури,
національностей та релігій облдержадміністрації.
РІЗНЕ. Депутатські запити.
13. СЛУХАЛИ:
Про внесення змін до Порядку надання субвенції з обласного бюджету
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного
розвитку територіальних громад Миколаївської області.
Доповідач:

Москаленко Вікторія – 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" – 41
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 7
"всього" – 48.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 13 додається та формується в окрему справу).
14. СЛУХАЛИ:
Про внесення змін до Комплексної
Миколаївської області на 2018-2020 роки.
Доповідач:

програми

охорони

довкілля

Москаленко Вікторія– голова обласної ради.

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради.
Підсумки голосування:
"за" – 43
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 5
"всього" – 48.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 14 додається та формується в окрему справу).
15. СЛУХАЛИ
Про обласний бюджет Миколаївської області на 2020 рік.
Доповідач:

Іщенко Вадим – директор департаменту фінансів
облдержадміністрації.

Слово для виступу надано депутату обласної ради, голові депутатської
фракції "Наш край" Кормишкіну Юрію, який повідомив про узгоджені чотирма
депутатськими фракціями політичних партій, створених в обласній раді,
пропозиції до проєкту рішення обласної ради "Про обласний бюджет
Миколаївської області на 2020 рік". Зробив акцент на тому, що кожен депутат
обласної ради повинен брати участь у формуванні та розподілі коштів
обласного бюджету.
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Озвучив письмові пропозиції депутатських фракцій обласної ради,
підготовлені в процесі доопрацювання проєкту рішення "Про обласний бюджет
Миколаївської області на 2020 рік", та надав їх до секретаріату сесії.
Зокрема, запропонував:
1) абзац другий пункту 3 викласти у такій редакції:
"Надати право обласній державній адміністрації в порядку, встановленому
пунктом 15 цього рішення, із внесенням відповідних змін до розпису
обласного бюджету Миколаївської області на 2020 рік:"
2) пункт 4 рішення викласти у такій редакції:
"Затвердити на 2020 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення
заходів з будівництва, реконструкції і реставрації об’єктів виробничої,
комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами згідно з додатком 6
до цього рішення.
Використання відповідних коштів здійснювати виключно у порядку,
встановленому пунктом 15 цього рішення".
3) у пункті 13 слова "за погодженням з постійною комісією обласної ради з
питань регіонального розвитку, планування, бюджету, фінансів та інвестицій"
замінити словами "в порядку, встановленому пунктом 15 цього рішення";
4) у пункті 14 слова "за погодженням з постійною комісією обласної ради з
питань регіонального розвитку, планування, бюджету, фінансів та інвестицій"
замінити словами "в порядку , встановленому пунктом 15 цього рішення";
5) доповнити проєкт рішення новим пунктом 15 такого змісту:
"Установити, що використання, у тому числі перерозподіл бюджетних
призначень коштів субвенцій з державного, місцевих, обласного бюджету між
місцевими бюджетами області, головними розпорядниками коштів обласного
бюджету та зміни до розпису обласного бюджету, визначеного пунктами
3, 4, 13, 14 цього рішення, здійснюється за умови розгляду всіма постійними
комісіями обласної ради та схвалення більшості з них.
Розподіл по об’єктах, які у 2020 році фінансуватимуться за рахунок
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення
будівництва, реконструкції, ремонту, утримання автомобільних доріг загального
користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у
населених пунктах здійснюється головним розпорядником коштів виключно за
умови погодження більшості постійних комісій обласної ради.
Розподіл по об’єктах, які фінансуються за рахунок коштів місцевого
бюджету, передбачених на утримання та розвиток автомобільних доріг і
дорожньої інфраструктури, здійснюється головним розпорядником коштів
виключно за умови погодження більшості постійних комісій обласної ради".
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Депутат обласної ради, голова постійної комісії обласної ради з питань
регіонального розвитку, планування, бюджету, фінансів та інвестицій Барна
Федір заперечив проти пропозицій, озвучених депутатом Кормишкіним Юрієм,
зазначивши, що вони суперечать вимогам Бюджетного кодексу України.
Повторно заявив про можливий наявний конфлікт інтересів, оскільки згідно зі
статтею 59-1 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" він має
право брати участь у голосуванні під час прийняття рішення "Про обласний
бюджет Миколаївської області на 2020 рік", якщо ним було зроблено заяву про
конфлікт інтересів на сесії обласної ради.
Головуюча Москаленко Вікторія запропонувала підтримати шляхом
поіменного голосування пропозиції чотирьох фракцій обласної ради, які були
озвучені сьогодні на сесії депутатом обласної ради Кормишкіним Юрієм.
Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування.
Підсумки голосування:
"за" – 44
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 4
"всього" – 48.
Депутат обласної ради Демченко Тетяна підтримала пропозиції, озвучені
депутатом Кормишкіним Юрієм, зазначивши, що обласний бюджет повинен
розглядатися на засіданнях усіх постійних комісій і погоджуватися з депутатами
обласної ради.
Виступаюча акцентувала увагу депутатів на пропозиціях, внесених нею на
пленарному засіданні обласної ради 24 грудня 2019 року.
Зокрема, запропонувала обласній державній адміністрації:
1) під час внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на
2020 рік при розподілі вільних залишків виділити кошти на відзначення
75-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні;
2) передбачити кошти в розмірі 30 млн гривень, які були перерозподілені з
видатків, передбачених на ремонт автомобільних доріг Миколаївської області;
3) збільшити обсяг видатків на реформування галузі медицини.
Продовжити строк дії обласної Програми боротьби з онкологічними
захворюваннями, обласної Цільової
соціальної програми
протидії
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захворюванню на туберкульоз та обласної Програми запобігання і лікування
серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань.
4) передбачити стовідсоткове виділення коштів з обласного бюджету на
заходи протипожежної безпеки у закладах обласної комунальної власності –
освіти, охорони здоров'я та соціального захисту населення;
5) суттєво збільшити видатки на виплату допомоги учасникам бойових дій
в Афганістані та громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи.
Запропоновано проголосувати пропозиції депутата Демченко Тетяни як
протокольні доручення.
Підсумки голосування:
"за" – 33
"проти" – 0
"утримались" – 3
"не голосували" - 9
"всього" – 45.
Депутати обласної ради Олабін Вадим та Невінчанний Максим підтримали
пропозиції до проєкту рішення обласної ради "Про обласний бюджет
Миколаївської області на 2020 рік", озвучені депутатом Кормишкіним Юрієм, і
закликали колег-депутатів проголосувати за прийняття цього проєкту рішення.
Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради в цілому з
доповненнями.
Підсумки голосування:
"за" – 47
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 1
"всього" – 48.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 15 додається та формується в окрему справу).
16. СЛУХАЛИ:
Про погодження проєкту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж
міста Очаків Миколаївської області.
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Доповідач: Москаленко Вікторія – голова обласної ради.
Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради.
Підсумки голосування:
"за" – 43
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 4
"всього" – 47.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 16 додається та формується в окрему справу).
17. СЛУХАЛИ:
Про організацію звітів депутатів Миколаївської обласної ради сьомого
скликання.
Доповідач: Москаленко Вікторія – голова обласної ради.
Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради.
Підсумки голосування:
"за" – 35
"проти" – 2
"утримались" – 2
"не голосували" - 8
"всього" – 47.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 17 додається та формується в окрему справу).
18. СЛУХАЛИ:
Про план роботи Миколаївської обласної ради сьомого скликання на 2020
рік.
Доповідач: Москаленко Вікторія – 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" – 40
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 7
"всього" – 47.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 18 додається та формується в окрему справу).
19. СЛУХАЛИ:
Про створення комунальних некомерційних підприємств та затвердження
їх статутів.
Доповідач: Георгієв Павло
– начальник управління охорони
здоров'я облдержадміністрації.
Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради.
Підсумки голосування:
"за" – 44
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 4
"всього" – 48.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 19 додається та формується в окрему справу).
20. СЛУХАЛИ:
Про надання згоди на безоплатну передачу індивідуального визначеного
майна зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
Миколаївської області у комунальну власність територіальних громад
Миколаївської області.
Доповідач: Георгієв Павло
– начальник управління охорони
здоров'я облдержадміністрації.
Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради.
Підсумки голосування:
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"за" – 38
"проти" – 1
"утримались" – 1
"не голосували" - 8
"всього" – 48.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 20 додається та формується в окрему справу).
21. СЛУХАЛИ:
Про інформацію правоохоронних органів стосовно стану розгляду справ
щодо фактів незаконного використання земельних ділянок на території
Миколаївської області господарствами, пов’язаними з депутатом
Миколаївської обласної ради Івануною І.В.
Доповідач: Москаленко Вікторія – голова обласної ради.
В обговоренні взяли участь: Кормишкін Юрій (депутатська фракція
політичної партії "Наш край"), Ясинський Олександр (депутатська фракція
політичної партії "Опозиційний блок"), Сіроштан Олександр (депутатська
група "Опозиційна платформа - "За життя"), Боднар Надія (депутатська фракція
політичної партії "Європейська солідарність"), Воронок Анна (депутатська
фракція політичної партії "Українське об’єднання патріотів – "УКРОП"),
Москаленко Вікторія – голова обласної ради.
У зв'язку з недостатнім вивченням цього питання запропоновано перенести
його на розгляд наступної сесії обласної ради.
Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за перенесення питання "Про інформацію правоохоронних органів
стосовно стану розгляду справ щодо фактів незаконного використання
земельних ділянок на території Миколаївської області господарствами,
пов’язаними з депутатом Миколаївської обласної ради Івануною І.В." на
розгляд наступної сесії обласної ради.
Підсумки голосування:
"за" – 35
"проти" – 0
"утримались" – 1
"не голосували" - 11
"всього" – 47.
ВИРІШИЛИ: (перенести питання на розгляд наступної сесії обласної ради).
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22. СЛУХАЛИ:
Про обрання представників громадськості до складу поліцейської комісії
Управління поліції охорони в Миколаївській області.
Доповідач: Москаленко Вікторія – голова обласної ради.
Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради.
Підсумки голосування:
"за" – 35
"проти" – 0
"утримались" – 2
"не голосували" - 10
"всього" – 47.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 21 додається та формується в окрему справу).
23. СЛУХАЛИ:
Про припинення діяльності Державної інспекції по охороні пам’яток
культури в Миколаївській області.
Доповідач: Димитров Михайло – начальник управління культури
національностей та релігій облдержадміністрації.
В обговоренні взяли участь: Гладун Світлана (депутатська група у
Миколаївській обласній раді), Демченко Тетяна (депутатська фракція
політичної партії "Нова держава"), Москаленко Вікторія – голова обласної
ради.
У ході обговорення проєкту рішення обласної ради депутат обласної ради
Демченко Тетяна зазначила, що під час розгляду цього питання на засіданні
постійної комісії з питань регіонального розвитку, планування, бюджету,
фінансів та інвестицій членами комісії було внесено пропозицію не припиняти
діяльність Державної інспекції по охороні пам’яток культури в Миколаївській
області та не підтримувати запропонований проєкт рішення.
Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради.
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Підсумки голосування:
"за" – 22
"проти" – 2
"утримались" – 10
"не голосували" - 11
"всього" – 45.
ВИРІШИЛИ: (рішення не прийнято).
Далі головуюча Москаленко Вікторія оголосила депутатські запити
депутатів обласної ради Чорного Сергія, Фроленка Володимира, Демченко
Тетяни, Кухти Івана.
Депутатські запити включено до порядку денного тридцять першої
позачергової сесії обласної ради.
24. СЛУХАЛИ:
Про депутатський запит депутата обласної ради Чорного С.В.
Доповідач: Чорний Сергій - депутат обласної ради.
Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради.
Підсумки голосування:
"за" – 38
"проти" – 0
"утримались" – 3
"не голосували" - 4
"всього" – 45.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 22 додається та формується в окрему справу).
Далі проголосовано за допомогою електронної системи для голосування
пропозицію депутата Невінчанного Максима стосовно звернення до Верховної
Ради України щодо недопущення незаконного розпродажу землі в Україні та
максимального спрощення процедури отримання землі громадянами України.
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Підсумки голосування:
"за" – 30
"проти" – 1
"утримались" – 3
"не голосували" - 10
"всього" – 44.
Запропоновано повторно поставити пропозицію депутата Невінчанного
Максима на голосування.
Підсумки голосування:
"за" – 32
"проти" – 1
"утримались" – 0
"не голосували" - 11
"всього" – 44.
Далі на голосування поставлено пропозицію депутата обласної ради
Лучного Миколи щодо відновлення практики проведення виконавчим апаратом
обласної ради спільно зі структурними підрозділами обласної державної
адміністрації днів обласної ради у районах Миколаївської області.
Підсумки голосування:
"за" – 41
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 3
"всього" – 44.
25. СЛУХАЛИ:
Про депутатський запит депутата обласної ради Фроленка В.О.
Доповідач: Фроленко Володимир - депутат обласної ради.
Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради.
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Підсумки голосування:
"за" – 36
"проти" – 0
"утримались" – 4
"не голосували" - 5
"всього" – 45.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 23 додається та формується в окрему справу).
26. СЛУХАЛИ:
Про 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.
Доповідач: Демченко Тетяна – депутат обласної ради.
Підсумки голосування:
"за" – 41
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 4
"всього" – 45.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 24 додається та формується в окрему справу).
27. СЛУХАЛИ:
Про депутатський запит депутата обласної ради Кухти І.В.
Доповідач: Кухта Іван - депутат обласної ради.
Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради.
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Підсумки голосування:
"за" – 41
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 4
"всього" – 45.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 25 додається та формується в окрему справу).
Депутат обласної ради Демченко Тетяна запропонувала звернутися до
обласної державної адміністрації щодо підготовки звіту про виконання
Програми розвитку автомобільних доріг і надання чіткого плану дій стосовно
ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування
Миколаївської області на 2020 рік.
Пропозицію проголосовано як протокольне доручення.
Підсумки голосування:
"за" – 33
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 10
"всього" – 43.
Підбиваючи підсумки проведення тридцять першої позачергової сесії
обласної ради, головуюча Москаленко Вікторія звернулася до присутніх у
сесійному залі депутатів та запрошених з привітаннями напередодні Нового
2020 року та Різдва Христового.
Побажала миру, щастя і добра, злагоди і достатку в сім'ях, процвітання і
розвитку рідній Україні.
На цьому роботу тридцять першої позачергової сесії
сьомого скликання оголошено завершеною.

обласної ради

/Лунає Державний Гімн України/

Голова обласної ради

Галина Федулова 37 01 63

Вікторія МОСКАЛЕНКО

