УКРАЇНА
МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
ПРОТОКОЛ
Від 05 березня 2020 року № 32
м.Миколаїв

Тридцять друга позачергова сесія
обласної ради сьомого скликання
Місце проведення: сесійний зал
обласної ради, 11 година

Перед початком роботи тридцять другої позачергової сесії обласної ради
сьомого скликання головуюча Москаленко Вікторія вручила Почесну грамоту
обласної ради Ангелову В.М., вчителю фізичної культури та предмету "Захист
Вітчизни" Себинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Новоодеської
районної ради за вагомий особистий внесок у розвиток фізичної культури і
спорту на Миколаївщині, інноваційний підхід у навчанні та вихованні
підростаючого покоління, багаторічну сумлінну працю на ниві розбудови
національної освіти, високий професіоналізм і відданість справі.
Далі головуюча Москаленко Вікторія продовжила ведення сесії.
Проведено реєстрацію депутатів, присутніх у сесійному залі, за допомогою
електронної системи для голосування.
Всього обрано депутатів - 64
Зареєструвалися на сесії - 36
Відсутні з поважних причин - 28
Тридцять другу 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 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
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(депутатська група "Опозиційна платформа - "За життя") та Дранова
Володимира (депутатська група у Миколаївській обласній раді").
Склад секретаріату сесії затверджено одноголосно.
Продовжуючи
ведення
сесії,
головуюча
Москаленко
Вікторія
проінформувала присутніх про те, що на розгляд тридцять другої позачергової
сесії
обласної
ради
було
внесено
питання,
запропоновані
облдержадміністрацією, обласною радою та постійними комісіями обласної
ради.
За пропозицією постійної комісії обласної ради з питань культури, науки і
освіти, сім'ї та молоді, спорту з проєкту порядку денного тридцять другої
позачергової сесії обласної ради виключено питання "Про зміну типу та
найменувань закладів освіти обласного підпорядкування та затвердження їх
статутів у новій редакції".
Крім того, - зазначила головуюча, - з проєкту порядку денного сесії
виключено питання "Про управління майном спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст Миколаївської області". Під час розгляду цього питання
на засіданні постійної комісії обласної ради з питань житлово-комунального
господарства, регулювання комунальної власності, приватизації та капітального
будівництва головам постійних комісій обласної ради рекомендовано внести на
розгляд комісій питання щодо визначення стратегії управління майном спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області. Також
голові обласної рали рекомендовано внести це питання на розгляд чергової сесії
обласної ради після розгляду його усіма постійними комісіями обласної ради.
Головуючою Москаленко Вікторією запропоновано прийняти проєкт
порядку денного тридцять другої позачергової сесії обласної ради за основу.
Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття порядку денного за основу.
Підсумки голосування:
"за" – 40
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 1
"всього" – 41.
В обговоренні проєкту порядку денного тридцять другої позачергової сесії
обласної ради взяли участь: Талпа Михайло (депутатська фракція політичної
партії "Європейська солідарність"), Івануна Ігор (депутатська фракція
політичної партії "ВО "Батьківщина"), Бондар Олександр (депутатська фракція
політичної партії "ВО "Батьківщина"), Олабін Вадим (депутатська фракція
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політичної партії "Опозиційний блок"), Стаднік Олександр – голова обласної
державної адміністрації, Резніков Ілля (депутатська група "Опозиційна
платформа - "За життя"), Невінчанний Максим (депутатська група "Опозиційна
платформа - "За життя"), Кротов Андрій - заступник голови обласної ради,
Дранов Володимир (депутатська група у Миколаївській обласній раді),
Демченко Тетяна (депутатська фракція політичної партії "Нова держава"),
Москаленко Вікторія – голова обласної ради.
У ході обговорення проєкту порядку денного тридцять другої позачергової
сесії обласної ради було внесено ряд суттєвих пропозицій, зокрема:
депутат обласної ради Талпа Михайло запропонував включити до порядку
денного сесії питання про виділення з обласного бюджету Миколаївської
області Службі автомобільних доріг у Миколаївській області коштів на
проєктування автомобільних доріг державного значення.
Депутат обласної ради Івануна Ігор запропонував включити до порядку
денного питання про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради сьомого
скликання щодо заборони продажу землі та проведення Всеукраїнського
референдуму з цього питання.
Депутат обласної ради Бондар Олександр звернувся з пропозицією
стосовно включення до порядку денного сесії питання про ситуацію, пов'язану з
будівництвом Товариством з обмеженою відповідальністю "Альтком" міні-ГЕС
на Софіївському водосховищі, яке є стратегічною водною мережею для частини
районів Миколаївської області.
Депутат обласної ради Олабін Вадим запропонував включити до порядку
денного сесії питання про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради
сьомого скликання до Президента України щодо врегулювання ситуації та
налагодження співпраці між Миколаївською обласною радою та Миколаївською
обласною державною адміністрацією.
Депутат обласної ради Резніков Ілля запропонував включити до порядку
денного сесії депутатський запит щодо виділення з обласного бюджету
Миколаївської області на 2020 рік під час перерозподілу вільних залишків
коштів на завершення будівництва спортивної зали Мішково-Погорілівської
загальноосвітньої коли І-ІІІ ступенів Вітовської районної ради Миколаївської
області.
Крім того, депутат Резніков Ілля вніс пропозицію включити до порядку
денного сесії депутатський запит щодо незадовільної роботи начальника
Державної екологічної інспекції у Миколаївській області Бабенка В.А.
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Депутат обласної ради Невінчанний Максим звернувся з пропозицією
щодо зміни назви питання № 7 порядку денного тридцять другої позачергової
сесії обласної ради та викладення її у такій редакції: "Про відзначення у
Миколаївській області 75-ї річниці Великої Перемоги у Великій Вітчизняній
війні".
Депутат обласної ради Дранов Володимир запропонував включити до
порядку денного сесії питання про недопущення закриття спеціальних
загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей, які потребують корекції
фізичного та розумового розвитку, що розташовані на території Миколаївської
області.
Депутат обласної ради Демченко Тетяна запропонувала змінити назву
проєкту рішення № 7 порядку денного тридцять другої позачергової сесії
обласної ради та викласти її у такій редакції: "Про відзначення у Миколаївській
області 75-ї річниці Великої Перемоги у Великій Вітчизняній війні". Внесла
пропозицію поставити це питання у порядку денному під № 1.
Звернулася також з пропозицією стосовно включення до порядку денного
сесії питання про звіт облдержадміністрації щодо виконання Програми
розвитку автомобільних доріг загального користування Миколаївської області у
2018-2019 роках.
Депутат обласної ради Лучний Микола запропонував включити до порядку
денного сесії депутатський запит про визначення Новобузької центральної
районної лікарні опорною.
Пропозиції депутатів, внесені в ході обговорення проєкту порядку денного
сесії, проголосовано за допомогою електронної системи для голосування.
Першою на голосування поставлено пропозицію депутата Талпи Михайла.
Підсумки голосування:
"за" – 30
"проти" – 1
"утримались" – 1
"не голосували" - 11
"всього" – 43.
Запропоновано повторно поставити пропозицію депутата Талпи Михайла
на голосування.
Підсумки голосування:
"за" – 36
"проти" – 1
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"утримались" – 1
"не голосували" - 5
"всього" – 43.
Наступною проголосовано пропозицію депутата Івануни Ігоря.
Підсумки голосування:
"за" – 28
"проти" – 2
"утримались" – 0
"не голосували" - 13
"всього" – 43.
Далі на голосування поставлено пропозицію депутата Бондаря Олександра.
Підсумки голосування:
"за" – 40
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 3
"всього" – 43.
Наступною проголосовано пропозицію депутата Олабіна Вадима.
Підсумки голосування:
"за" – 24
"проти" – 1
"утримались" – 3
"не голосували" - 15
"всього" – 43.
Далі на голосування поставлено пропозицію депутата Резнікова Іллі
стосовно включення до порядку денного депутатського запиту щодо
незадовільної роботи начальника Державної екологічної інспекції у
Миколаївській області Бабенка В.А.
Підсумки голосування:
"за" – 30
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 13
"всього" – 43.
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Запропоновано повторно поставити пропозицію депутата Резнікова Іллі на
голосування.
Підсумки голосування:
"за" – 40
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 3
"всього" – 43.
Далі проголосовано пропозицію депутата Невінчанного Максима та
пропозицію депутата Демченко Тетяни щодо зміни назви питання порядку
денного під № 7 та викладення його у такій редакції: "Про відзначення у
Миколаївській області 75-ї річниці Великої Перемоги у Великій Вітчизняній
війні".
Підсумки голосування:
"за" – 27
"проти" – 0
"утримались" – 2
"не голосували" - 14
"всього" – 43.
Запропоновано повторно поставити на голосування пропозиції депутатів
Невінчанного Максима та Демченко Тетяни.
Підсумки голосування:
"за" – 27
"проти" – 1
"утримались" – 2
"не голосували" - 13
"всього" – 43.
Останньою проголосовано пропозицію депутата Демченко Тетяни щодо
заслуховування звіту облдержадміністрації про виконання Програми розвитку
автомобільних доріг загального користування у 2018-2019 роках.
Підсумки голосування:
"за" – 34
"проти" – 0
"утримались" – 1
"не голосували" - 8
"всього" – 43.
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Далі проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи
для голосування за прийняття порядку денного тридцять другої позачергової
сесії обласної ради в цілому з доповненнями.
Підсумки голосування:
"за" – 37
"проти" – 0
"утримались" – 1
"не голосували" - 5
"всього" – 43.
До порядку денного тридцять другої позачергової сесії обласної ради
сьомого скликання включено такі питання:
1. Про припинення діяльності Миколаївського обласного центру здоров’я
Миколаївської обласної ради в результаті реорганізації шляхом перетворення у
Комунальне некомерційне підприємство "Миколаївський обласний центр
громадського здоров’я" Миколаївської обласної ради та затвердження його
Статуту.
Доповідач: Георгієв Павло – начальник управління охорони
здоров'я облдержадміністрації.
2. Про внесення змін та доповнень до Комплексної програми соціального
захисту населення "Турбота" на період до 2020 року.
Доповідач: Москаленко Вікторія – голова обласної ради.
3. Про внесення доповнень до Комплексної програми захисту прав дітей
Миколаївської області "Дитинство" на 2018-2020 роки.
Доповідач:

Пономарьова Ірина – начальник служби у справах дітей
облдержадміністрації.

4. Про виконання заходів Програми розвитку автомобільних доріг
загального користування Миколаївської області у 2018 - 2019 роках.
Доповідач: Сікорський Сергій – виконувач обов’язків начальника
управління інфраструктури облдержадміністрації.
5. Про надання згоди на безоплатну передачу нерухомого майна,
розташованого за адресою: Миколаївська область, Братський район,
с. Новомар’ївка, вул. Данила Галицького (Куйбишева), 15, зі спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області у комунальну
власність територіальної громади с. Новомар’ївка.
Доповідач: Москаленко Вікторія – голова обласної ради.
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6. Про наявність обставин непереборної сили та перелік суб’єктів
господарювання, що постраждали внаслідок таких обставин.
Доповідач: Кротов Андрій – заступник голови обласної ради.
Інформує: Феодосов Олександр – директор ДП "АГРОКОБЛЕВО" Березанського району Миколаївської
області.
7. Про відзначення у Миколаївській області Дня пам'яті та примирення та
75-ї річниці перемоги над нацизмом.
Доповідач: Кротов Андрій – заступник голови обласної ради.
Співдоповідач: Бойченко Віталій – заступник начальника управління
культури, національностей та релігій
облдержадміністрації.
8. Про заяву депутата обласної ради Гуринчука Д.П.
Доповідач: Кротов Андрій – заступник голови обласної ради.
9. Про заяву депутата обласної ради Кухти І.В.
Доповідач: Кротов Андрій – заступник голови обласної ради.
10. Про заяву депутата обласної ради Маліновської О.С.
Доповідач: Кротов Андрій О – заступник голови обласної ради.
11. Про ситуацію, що склалася на державних сільськогосподарських
підприємствах Миколаївської області.
Доповідач: Підгородинський Микола – депутат обласної ради.
12. Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Президента
України та Верховної Ради України стосовно доопрацювання Закону України
"Про повну загальну середню освіту".
Доповідач: Москаленко Вікторія – голова обласної ради.
Співдоповідач: Іванова Надія – депутат обласної ради, голова постійної
комісії з питань культури, науки і освіти, сім'ї та
молоді, спорту.
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13. Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Комітету
Верховної Ради України з питань бюджету та Кабінету Міністрів України щодо
перерозподілу екологічного податку.
Доповідач: Кротов Андрій – заступник голови обласної ради.
Співдоповідач: Головчанський Андрій – депутат обласної ради,
заступник голови постійної комісії обласної ради з
питань екології, охорони навколишнього середовища та
використання природних ресурсів.
Депутатські запити.
1. СЛУХАЛИ:
Про припинення діяльності Миколаївського обласного центру здоров’я
Миколаївської обласної ради в результаті реорганізації шляхом
перетворення у Комунальне некомерційне підприємство "Миколаївський
обласний центр громадського здоров’я" Миколаївської обласної ради та
затвердження його Статуту.
Доповідач: Георгієв Павло – начальник управління охорони
здоров'я облдержадміністрації.
В обговоренні взяли участь: Демченко Тетяна (депутатська фракція
політичної партії "Нова держава"), Олабін Вадим (депутатська фракція
політичної партії "Опозиційний блок"), Москаленко Вікторія – голова обласної
ради.
У ході обговорення проєкту рішення обласною радою надано такі
доручення:
Обласній державній адміністрації підготувати та внести на розгляд сесії
обласної ради Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Кабінету
Міністрів України щодо виділення фінансового ресурсу на будівництво
боксованих палат у КНП "Миколаївський обласний центр лікування
інфекційних хвороб" Миколаївської обласної ради.
Обласній державній адміністрації підготувати та внести на розгляд сесії
обласної ради Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до
Миколаївської міської ради щодо встановлення пільг з орендної плати за землю
для закладів охорони здоров'я обласної комунальної власності, що розташовані
у м.Миколаєві та надають медичні послуги, у тому числі жителям м.Миколаєва.
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Обласній державній адміністрації підготувати та внести на розгляд сесії
обласної ради питання щодо покрокової стратегії дій влади Миколаївської
області в умовах медичної реформи, конкретних статей фінансування тих
медичних послуг, які з 01 квітня 2020 року можуть бути недофінансовані та
потребують додаткового фінансування з місцевих бюджетів.
Протокольні доручення проголосовано за допомогою електронної системи
для голосування та внесено до протоколу сесії.
Підсумки голосування:
"за" – 34
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 9
"всього" – 43.
З урахуванням обговорення та внесених депутатами обласної ради
пропозицій 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" - 9
"всього" – 43.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 1 додається та формується в окрему справу).
2. СЛУХАЛИ:
Про внесення змін та доповнень до Комплексної програми соціального
захисту населення "Турбота" на період до 2020 року.
Доповідач: Москаленко Вікторія – голова обласної ради.
В обговоренні взяли участь: Олабін Вадим (депутатська фракція
політичної партії "Опозиційний блок"), Лучний Микола (депутатська група
"Опозиційна платформа - "За життя"), Москаленко Вікторія – голова обласної
ради.
У ході обговорення проєкту рішення депутат обласної ради Олабін Вадим
запропонував затвердити склад комісії з питань забезпечення житлом громадян
та членів їх сімей, які потребують поліпшення житлових умов та перебувають
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на квартирному обліку, у такій кількості: 70 відсотків – депутати обласної ради,
30 відсотків – профільні спеціалісти та керівники управлінь.
Голова обласної ради Москаленко Вікторія внесла пропозицію стосовно
введення до складу комісії Іванової Надії, депутата обласної ради, голови
постійної комісії з питань культури, науки і освіти, сім'ї та молоді, спорту.
Депутат обласної ради Лучний Микола запропонував виключити з тексту
складу комісії з питань забезпечення житлом громадян та членів їх сімей, які
потребують поліпшення житлових умов та перебувають на квартирному обліку,
слово "за узгодженням".
З урахуванням обговорення та внесених депутатами обласної ради
пропозицій проведено поіменне голосування за допомогою електронної
системи для голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради.
Підсумки голосування:
"за" – 37
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 6
"всього" – 43.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 2 додається та формується в окрему справу).
3. СЛУХАЛИ:
Про внесення доповнень до Комплексної програми захисту прав дітей
Миколаївської області "Дитинство" на 2018-2020 роки.
Доповідач:

Пономарьова Ірина – начальник служби у справах дітей
облдержадміністрації.

Голова обласної ради Москаленко Вікторія запропонувала під час внесення
змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2020 рік передбачити
кошти на фінансування заходів Комплексної програми захисту прав дітей
Миколаївської області "Дитинство" на 2018-2020 роки.
Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради.
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Підсумки голосування:
"за" – 38
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" – 5
"всього" – 43.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 3 додається та формується в окрему справу).
4. СЛУХАЛИ:
Про виконання заходів Програми розвитку автомобільних доріг загального
користування Миколаївської області у 2018 - 2019 роках.
Доповідач: Сікорський Сергій – виконувач обов’язків начальника
управління інфраструктури облдержадміністрації.
В обговоренні взяли участь: Талпа Михайло (депутатська фракція
політичної партії "Європейська солідарність"), Бондар Олександр (депутатська
фракція політичної партії "ВО "Батьківщина"), Олабін Вадим (депутатська
фракція політичної партії "Опозиційний блок"), Катрич Анатолій (депутатська
група "Наша Батьківщина - Миколаївщина"), Фроленко Володимир
(депутатська група "Опозиційна платформа - "За життя"), Колесніков Валерій
(депутатська фракція політичної партії "Українське об’єднання патріотів –
"УКРОП"), Демченко Тетяна (депутатська фракція політичної партії "Нова
держава"), Жосан Василь (позафракційний), Боднар Надія (депутатська фракція
політичної партії "Європейська солідарність"), Ковальчук Петро (депутатська
група "Наша Батьківщина - Миколаївщина"), Невінчанний Максим (депутатська
група "Опозиційна платформа - "За життя"), Москаленко Вікторія – голова
обласної ради.
У ході активного обговорення проєкту рішення депутатами обласної ради
було порушено ряд важливих питань та внесено низку слушних пропозицій
стосовно поліпшення стану автомобільних доріг загального користування
Миколаївської області.
Зокрема, депутат обласної ради Демченко Тетяна запропонувала внести
на наступну сесію обласної ради першим питанням у порядку денному звіт
облдержадміністрації щодо виконання Програми розвитку автомобільних доріг
загального користування Миколаївської області у 2018-2019 роках та
затвердження переліку автомобільних доріг, які ремонтуватимуться 2020 року.
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Запропонувала управлінню інфраструктури облдержадміністрації надати
чіткий план дій по дорогах області на 2020 рік із зазначенням суми коштів,
використаної районами і містами Миколаївської області протягом 2018-2019
років у розрізі усіх джерел фінансування.
Депутат обласної ради Бондар Олександр порушив питання щодо надання
депутатам обласної рали перспективного плану капітального будівництва доріг
у Миколаївській області та пропозицій, наданих адміністративнотериторіальними одиницями щодо ремонту доріг комунальної власності.
Депутат обласної ради Катрич Анатолій звернув увагу на непропорційний
розподіл коштів, що виділяються на ремонт автомобільних доріг, зокрема,
наголосив на виділенні 9 млн гривень на ремонт доріг у Новоодеському районі
Миколаївської області, на які відсутня проєктно-кошторисна документація.
Депутат обласної ради Боднар Надія порушила питання щодо критичного
стану автомобільних доріг О-1101 та О-1104, які знаходяться на території
Вітовського та Снігурівського районів Миколаївської області.
Голова обласної ради Москаленко Вікторія запропонувала обласній
державній адміністрації виділити кошти з обласного бюджету Миколаївської
області на 2020 рік у сумі не менш як 10 млн гривень на умовах
співфінансування для виготовлення проєктно-кошторисної документації на
ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення.
Наголосила, що Перелік доріг Миколаївської області, на яких буде
проводитися ремонт, необхідно у десятиденний строк розглянути на засіданнях
усіх постійних комісій обласної ради та затвердити виключно за умови
погодження з постійною комісією обласної ради з питань промислової політики
та підприємництва, енергетики та енергозбереження, транспорту та розвитку
інфраструктури.
Внесла пропозицію стосовно проведення розширеного засідання із
запрошенням керівників усіх районів Миколаївської області, об'єднаних
територіальних громад з метою розгляду питання щодо стану найбільш
проблемних ділянок доріг Миколаївської області.
Запропонувала роботу управління інфраструктури обласної державної
адміністрації в цій частині визнати незадовільною.
Враховуючи пропозиції депутатів, внесені в ході обговорення, вирішено на
наступному пленарному засіданні сесії обласної ради заслухати:
звіт облдержадміністрації щодо виконання заходів Програми розвитку
автомобільних доріг загального користування Миколаївської області за
2018-2019 роки;
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інформацію Служби автомобільних доріг у Миколаївській області щодо
стану автомобільних доріг загального користування державного значення, що
проходять територією Миколаївської області, та планів проведення ремонтних
робіт у 2020 році.
З урахуванням обговорення та внесених депутатами обласної ради
пропозицій проведено поіменне голосування за допомогою електронної
системи для голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради.
Підсумки голосування:
"за" – 31
"проти" – 0
"утримались" – 1
"не голосували" - 10
"всього" – 42.
Проведено повторне поіменне голосування за допомогою електронної
системи для голосування.
Підсумки голосування:
"за" – 36
"проти" – 0
"утримались" – 1
"не голосували" - 5
"всього" – 42.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 4 додається та формується в окрему справу).
5. СЛУХАЛИ:
Про надання згоди на безоплатну передачу нерухомого майна,
розташованого за адресою: Миколаївська область, Братський район, с.
Новомар’ївка, вул. Данила Галицького (Куйбишева), 15, зі спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області у
комунальну власність територіальної громади с. Новомар’ївка.
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" – 35
"проти" – 0
"утримались" – 1
"не голосували" - 5
"всього" – 41.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 5 додається та формується в окрему справу).
6. СЛУХАЛИ:
Про наявність обставин непереборної сили та перелік
господарювання, що постраждали внаслідок таких обставин.

суб’єктів

Доповідач: Кротов Андрій – заступник голови обласної ради.
Інформує: Феодосов Олександр – директор ДП "АГРОКОБЛЕВО" Березанського району Миколаївської
області.
В обговоренні взяли участь: Кротов Андрій – заступник голови обласної
ради, Феодосов Олександр – директор ДП "АГРО-КОБЛЕВО" Березанського
району Миколаївської області, Москаленко Вікторія – голова обласної ради.
Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради.
Підсумки голосування:
"за" – 32
"проти" – 0
"утримались" – 2
"не голосували" - 7
"всього" – 41.
Голова обласної ради Москаленко Вікторія надала депутатам обласної ради
інформацію з питання порядку денного, що розглядається.
Зазначила, що ДП "АГРО-КОБЛЕВО" звернулося до Миколаївської
обласної ради із заявою та пакетом документів, які підтверджують наявність
протягом 2019 року несприятливих погодних умов, зокрема, недостатньої
кількості опадів та посухи у зв'язку з цим.
В результаті несприятливих погодних умов ДП "АГРО-КОБЛЕВО"
недоотримало майже 40 відсотків від запланованого валового збору врожаю
винограду, що може призвести до зменшення обсягів постачання
сільськогосподарської продукції від загального обсягу поставленої продукції і,
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як наслідок, - до втрати підприємством статусу платника єдиного податку
4-ої групи для сільськогосподарських товаровиробників.
З метою надання можливості ДП "АГРО-КОБЛЕВО" залишитися
платником єдиного податку 4-ої групи, відповідно до статті 209.11 Податкового
кодексу України Миколаївська обласна рада має право прийняти рішення про
наявність обставин непереборної сили відносно цього підприємства.
Постійна комісія обласної ради з питань аграрної політики, земельних
відносин та соціального розвитку села підтримала внесення відповідного
питання до порядку денного тридцять другої позачергової сесії обласної ради.
Проведено повторне поіменне голосування за допомогою електронної
системи для голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради.
Підсумки голосування:
"за" – 32
"проти" – 0
"утримались" – 3
"не голосували" - 6
"всього" – 41.
Слово надано Феодосову Олександру, директору ДП "АГРО-КОБЛЕВО"
Березанського району Миколаївської області, який надав депутатам обласної
ради відповідні роз'яснення з цього питання.
За пропозиціями депутатів питання повторно проголосовано за допомогою
електронної системи для голосування.
Підсумки голосування:
"за" – 37
"проти" – 0
"утримались" – 2
"не голосували" - 2
"всього" – 41.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 6 додається та формується в окрему справу).
7. СЛУХАЛИ:
Про відзначення у Миколаївській області Дня пам'яті та примирення та
75-ї річниці перемоги над нацизмом.
Доповідач: Кротов Андрій – заступник голови обласної ради.
Співдоповідач: Бойченко Віталій – заступник начальника управління
культури, національностей та релігій
облдержадміністрації.
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В обговоренні взяли участь: Кротов Андрій – заступник голови обласної
ради, Ковальчук Петро (депутатська група "Наша Батьківщина Миколаївщина"), Іванова Надія (депутатська фракція політичної партії
"Європейська солідарність"),
Джупінін Юрій (депутатська група "Наша
Батьківщина - Миколаївщина"), Марін Григорій (депутатська група "Наша
Батьківщина - Миколаївщина"), Настоящий Ілля (депутатська група у
Миколаївській обласній раді), Невінчанний Максим (депутатська група
"Опозиційна платформа - "За життя"), Резніков Ілля (депутатська група
"Опозиційна платформа - "За життя"), Демченко Тетяна (депутатська фракція
політичної партії "Нова держава"), Колесніков Валерій (депутатська фракція
політичної партії "Українське об’єднання патріотів – "УКРОП"), Москаленко
Вікторія – голова обласної ради.
Під час обговорення проєкту рішення депутатами обласної ради було
порушено ряд важливих питань щодо відзначення у Миколаївській області
75-ї річниці перемоги над фашизмом.
Зокрема, депутатом обласної ради Демченко Тетяною запропоновано:
внести зміни до назви проєкту рішення та викласти її у такій редакції: "Про
відзначення у Миколаївській області 75-ї річниці Великої Перемоги у Великій
Вітчизняній війні";
у пункті 1 проєкту рішення зазначити:
обласній державній адміністрації відпрацювати і надати до 20.03.2020 план
заходів з відзначення у Миколаївській області Великої Перемоги у Великій
Вітчизняній війні;
передбачити під час внесення змін до обласного бюджету Миколаївської
області на 2020 рік кошти на збільшення одноразової матеріальної допомоги в
сумі 20,0 тис. гривень ветеранам та учасникам Великої Вітчизняної війни;
органам місцевого самоврядування,
об'єднаним територіальним громадам:

міським

та

районним

радам,

відпрацювати заходи з відзначення 75-ї річниці Великої Перемоги у
Великій Вітчизняній війні;
здійснити ремонт пам'ятників, обелісків, прибирання могил загиблих у
роки Великої Вітчизняної війни;
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обласній державній адміністрації під час розподілу вільних залишків
передбачити кошти на капітальний ремонт Кургану Слави у місті Нова Одеса та
меморіального комплексу в селі Ковалівка Миколаївського району;
заслухати звіт про виконання цього рішення на черговій сесії обласної
ради.
Запропоновано прийняти проєкт рішення за основу.
Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради за основу.
Підсумки голосування:
"за" – 29
"проти" – 0
"утримались" – 2
"не голосували" - 9
"всього" – 40.
Проведено повторне поіменне голосування за допомогою електронної
системи для голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради за
основу.
Підсумки голосування:
"за" – 35
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 5
"всього" – 40.
Далі на голосування поставлено пропозицію депутата обласної ради
Демченко Тетяни щодо внесення змін до назви проєкту рішення.
Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування.
Підсумки голосування:
"за" – 20
"проти" – 1
"утримались" – 1
"не голосували" - 18
"всього" – 40.
Наступною проголосовано пропозицію депутата обласної ради Демченко
Тетяни щодо передбачення в обласному бюджеті Миколаївської області коштів
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на виплату одноразової матеріальної допомоги в сумі 20,0 тис. гривень
ветеранам та учасникам Великої Вітчизняної війни.
Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування.
Підсумки голосування:
"за" – 34
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 6
"всього" – 40.
Далі проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи
для голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради в цілому.
Підсумки голосування:
"за" – 34
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 6
"всього" – 40.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 7 додається та формується в окрему справу).
8. СЛУХАЛИ:
Про заяву депутата обласної ради Гуринчука Д.П.
Доповідач: Кротов Андрій – заступник голови обласної ради.
Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради в цілому.
Підсумки голосування:
"за" – 32
"проти" – 0
"утримались" – 1
"не голосували" - 7
"всього" – 40.
Проведено повторне поіменне голосування за допомогою електронної
системи для голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради в цілому.
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Підсумки голосування:
"за" – 32
"проти" – 0
"утримались" – 1
"не голосували" - 7
"всього" – 40.
Запропоновано повторно проголосувати за допомогою електронної системи
для голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради в цілому.
Підсумки голосування:
"за" – 34
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 6
"всього" – 40.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 8 додається та формується в окрему справу).
9. СЛУХАЛИ:
Про заяву депутата обласної ради Кухти І.В.
Доповідач: Кротов Андрій – заступник голови обласної ради.
Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради в цілому.
Підсумки голосування:
"за" – 34
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 6
"всього" – 40.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 9 додається та формується в окрему справу).
10. СЛУХАЛИ:
Про заяву депутата обласної ради Маліновської О.С.
Доповідач: Кротов Андрій О – заступник голови обласної ради.
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Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради в цілому.
Підсумки голосування:
"за" – 34
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 6
"всього" – 40.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 10 додається та формується в окрему справу).
11. СЛУХАЛИ:
Про ситуацію, що склалася на державних
підприємствах Миколаївської області.

сільськогосподарських

Доповідач: Підгородинський Микола – депутат обласної ради.
В обговоренні взяли участь: Фроленко Володимир (депутатська група
"Опозиційна платформа - "За життя"), Дранов Володимир (депутатська група у
Миколаївській обласній раді), Часовських Майя – працівниця Державного
підприємства "Радгосп "Виноградна долина" Веселинівського району
Миколаївської області, Дем'яненко Ольга - працівниця Державного
підприємства "Радгосп "Виноградна долина" Веселинівського району
Миколаївської області, Лісянська Вікторія – член ініціативної групи
Лепетиської громади Березнегуватського району Миколаївської області, Бондар
Олександр (депутатська фракція політичної партії "ВО "Батьківщина"), Талпа
Михайло (депутатська фракція політичної партії "Європейська солідарність"),
Стаднік Олександр - голова облдержадміністрації, Настоящий Ілля
(депутатська група у Миколаївській обласній раді), Ковальчук Петро
(депутатська група "Наша Батьківщина - Миколаївщина"), Катрич Анатолій
(депутатська група "Наша Батьківщина - Миколаївщина"), Боднар Надія
(депутатська фракція політичної партії "Європейська солідарність"),
Москаленко Вікторія – голова обласної ради.
У ході обговорення проєкту рішення обласної ради депутат обласної ради
Фроленко Володимир наголосив, що критична ситуація, яка склалася на
Державному підприємстві "Радгосп "Виноградна долина" не є винятковою,
оскільки аналогічна ситуація спостерігається наразі на усіх державних
сільськогосподарських підприємствах Миколаївської області, зокрема, на
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ДП
"Племрепродуктор "Степове" Миколаївського району та на
ДП "Реконструкція" Березнегуватського району. Нагальними проблемами таких
підприємств є насамперед масові звільнення працівників, позбавлення прав
громадян на отримання земельної ділянки, розкрадання державного майна.
Запропонував терміново звільнити керівників цих підприємств, оскільки
їхня діяльність шкодить не тільки тим людям, які працюють на цих
підприємствах, але й усій громаді Миколаївської області.
Депутат обласної ради Талпа Михайло запропонував звернутися до
правоохоронних органів щодо перевірки фактів знищення державного майна на
державних сільськогосподарських підприємствах Миколаївської області
(ДП "Радгосп "Виноградна долина" Веселинівського району Миколаївської
області;
ДП
"Племрепродуктор
"Степове" Миколаївського району
Миколаївської області), порушення трудового законодавства в частині
незаконного звільнення працівників керівництвом цих підприємств та інших
фактів, викладених представниками державних підприємств сьогодні на сесії
обласної ради.
Крім того, депутат Талпа Михайло запропонував звернутися до Фонду
державного майна України щодо:
термінового звільнення керівників Державного підприємства "Радгосп
"Виноградна долина" Веселинівського району Миколаївської області та
ДП "Племрепродуктор "Степове" Миколаївського району Миколаївської
області;
термінового вирішення питання щодо призначення директором
ДП "Радгосп "Виноградна долина" Веселинівського району Миколаївської
області Підгородинського М.О. з метою стабілізації ситуації на цьому
підприємстві.
Депутат Талпа Михпйло також наголосив, що ситуація, яка склалася на
ДП "Радгосп "Виноградна долина" Веселинівського району Миколаївської
області, пов'язана із механізмом розпаювання земель, які знаходяться у
державній власності. Порушив питання щодо перспектив приватизації
державних сільськогосподарських підприємств: ДП "Радгосп "Виноградна
долина" Веселинівського району Миколаївської області, ДП "Племрепродуктор
"Степове" Миколаївського району Миколаївської області; ДП "Дослідне
господарство "Реконструкція" Березнегуватського району Миколаївської
області.
Враховуючи пропозиції депутатів обласної ради, внесені в ході
обговорення, 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" – 0
"не голосували" - 3
"всього" – 39.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 11 додається та формується в окрему справу).
12. СЛУХАЛИ:
Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Президента
України та Верховної Ради України стосовно доопрацювання Закону
України "Про повну загальну середню освіту".
Доповідач: Москаленко Вікторія – голова обласної ради.
Співдоповідач: Іванова Надія – депутат обласної ради, голова постійної
комісії з питань культури, науки і освіти, сім'ї та
молоді, спорту.
В обговоренні взяли участь: Дранов Володимир (депутатська група у
Миколаївській обласній раді), Москаленко Вікторія – голова обласної ради.
У ході обговорення голова постійної комісії обласної ради з питань
культури, науки і освіти, сім'ї та молоді, спорту Іванова Надія запропонувала
доопрацювати проєкт рішення, що розглядається, в частині фінансування шкілінтернатів та необмеження прав засновників - обласних та міських рад в частині
заснування молодшої школи при цих закладах у майбутньому.
Депутат обласної ради Дранов Володимир повідомив про клопотання
адміністрації Рацинської школи-інтернату, яка звертається з приводу
недопущення закриття цього навчального закладу.
Запропонував у зв'язку з цим прийняти таке протокольне доручення:
Обласній державній адміністрації, департаменту освіти і науки
облдержадміністрації вжити заходів щодо недопущення закриття спеціальних
шкіл-інтернатів, розташованих на території Миколаївської області.
Протокольне доручення проголосовано за допомогою електронної системи
для голосування та внесено до протоколу сесії.
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Підсумки голосування:
"за" – 34
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 5
"всього" – 39.
Враховуючи пропозиції депутатів обласної ради, внесені в ході
обговорення, проведено поіменне голосування за допомогою електронної
системи для голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради.
Підсумки голосування:
"за" – 33
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 6
"всього" – 39.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 12 додається та формується в окрему справу).
13. СЛУХАЛИ:
Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Комітету
Верховної Ради України з питань бюджету та Кабінету Міністрів України
щодо перерозподілу екологічного податку.
Доповідач: Кротов Андрій – заступник голови обласної ради.
Співдоповідач: Головчанський Андрій – депутат обласної ради,
заступник голови постійної комісії обласної ради з
питань екології, охорони навколишнього середовища та
використання природних ресурсів.
Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради.
Підсумки голосування:
"за" – 36
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 3
"всього" – 39.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 13 додається та формується в окрему справу).
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Розділ "Різне"
Головуюча Москаленко Вікторія повідомила про розгляд депутатських
запитів, що надійшли на ім'я голови обласної ради.
14. СЛУХАЛИ:
Про депутатський запит депутата обласної ради Бондаря О.О.
Доповідач: Бондар Олександр – депутат обласної ради.
Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради.
Підсумки голосування:
"за" – 33
"проти" – 0
"утримались" – 1
"не голосували" - 5
"всього" – 39.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 14 додається та формується в окрему справу).
15. СЛУХАЛИ:
Про усний депутатський запит депутата обласної ради Резнікова І.Б.
Доповідач: Резніков Ілля – депутат обласної ради.
Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради.
Підсумки голосування:
"за" – 36
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 3
"всього" – 39.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 15 додається та формується в окрему справу).
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16. СЛУХАЛИ:
Про депутатський запит депутата обласної ради Резнікова І.Б.
Доповідач: Резніков Ілля – депутат обласної ради.
Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради.
Підсумки голосування:
"за" – 36
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 3
"всього" – 39.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 16 додається та формується в окрему справу).
17. СЛУХАЛИ:
Про депутатський запит депутата обласної ради Невінчанного М.А.
Доповідач: Невінчанний Максим – депутат обласної ради.
Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради.
Підсумки голосування:
"за" – 34
"проти" – 0
"утримались" – 1
"не голосували" - 4
"всього" – 39.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 17 додається та формується в окрему справу).
18. СЛУХАЛИ:
Про депутатський запит депутата обласної ради Бондаря О.О.
Доповідач: Бондар Олександр – депутат обласної ради.
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Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради.
Підсумки голосування:
"за" – 35
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 4
"всього" – 39.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 18 додається та формується в окрему справу).
19. СЛУХАЛИ:
Про усний депутатський запит депутатів обласної ради Фроленка В.О.,
Паламарюка П.М., Крета Ю.В.
Доповідач: Москаленко Вікторія – голова обласної ради.
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" - 5
"всього" – 39.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 19 додається та формується в окрему справу).
20. СЛУХАЛИ:
Про депутатський запит депутата обласної ради Катрича А.П.
Доповідач: Катрич Анатолій – 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" – 33
"проти" – 0
"утримались" – 1
"не голосували" - 5
"всього" – 39.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 20 додається та формується в окрему справу).
21. СЛУХАЛИ:
Про усний депутатський запит депутата обласної ради Маріна Г.А.
Доповідач: Марін Григорій – депутат обласної ради.
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" - 5
"всього" – 39.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 21 додається та формується в окрему справу).
22. СЛУХАЛИ:
Про усний депутатський запит депутата обласної ради Лучного М.М.
Доповідач: Лучний Микола – депутат обласної ради.
В обговоренні взяли участь: Бондар Олександр (депутатська фракція
політичної партії "ВО "Батьківщина"), Лущенко Володимир – головний лікар
КНП "Новобузька центральна районна лікарня", Москаленко Вікторія – голова
обласної ради.
Голова постійної комісії обласної ради з питань соціальної політики,
охорони здоров'я, материнства, дитинства, розвитку зон відпочинку та туризму
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Лучний Микола висловив стурбованість з приводу необ'єктивного підходу до
переліку опорних закладів охорони здоров'я Миколаївської області,
затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 січня
2020 року № 23-р.
Зазначив, що до кінця 2020 року будуть вноситися зміни до переліку
закладів охорони здоров'я, які визначено опорними. Закликав колег-депутатів
підтримати проєкт Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до
Кабінету Міністрів України, Міністерства охорони здоров'я України щодо
визначення опорною Новобузьку центральну районну лікарню.
Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради.
Підсумки голосування:
"за" – 23
"проти" – 0
"утримались" – 4
"не голосували" - 9
"всього" – 36.
Слово надано голові постійної комісії обласної ради з питань соціальної
політики, охорони здоров'я, материнства, дитинства, розвитку зон відпочинку та
туризму Лучному Миколі, який надав додаткові роз'яснення стосовно
необхідності визначення опорною Новобузьку центральну районну лікарню.
Підкреслив, що на сьогодні КНП "Новобузька центральна районна
лікарня" – сучасний, автономізований, повністю забезпечений кадрами та
сучасним обладнанням заклад, що обслуговує до 70 тисяч населення і повністю
відповідає нормативним вимогам, які стосуються опорних закладів охорони
здоров'я.
Далі проведено повторне поіменне голосування за допомогою електронної
системи для голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради.
Підсумки голосування:
"за" – 29
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 7
"всього" – 36.
Слово для виступу надано Лущенку Володимиру, головному лікарю
КНП "Новобузька центральна районна лікарня", який надав статистичну
інформацію щодо визначення кількості опорних закладів охорони здоров'я в
окремих областях України порівняно з Миколаївською областю.
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Звернувся до депутатів, присутніх у сесійному залі, підтримати проєкт
рішення обласної ради.
Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради.
Підсумки голосування:
"за" – 30
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 5
"всього" – 35.
ВИРІШИЛИ: (рішення не прийнято).
Головуюча Москаленко Вікторія повідомила про заяви депутатів обласної
ради Маліновської Олени та Невінчанного Максима, які надійшли до
секретаріату сесії, стосовно уведення їх до складу депутатської групи
"Опозиційна платформа - "За життя", що створена у Миколаївській обласній
раді.
Крім того, - зазначила головуюча, - до секретаріату сесії надійшла також
заява депутата обласної ради Катрича Анатолія про створення у Миколаївській
обласній раді сьомого скликання депутатської групи "Наша Батьківщина –
Миколаївщина" у складі шести депутатів:
Катрич Анатолій Петрович
Джупінін Юрій В'ячеславович
Ковальчук Петро Васильович
Власенко Андрій Володимирович
Марін Григорій Афанасійович
Гуринчук Дмитро Павлович.
На цьому роботу тридцять другої позачергової сесії
сьомого скликання оголошено завершеною.

обласної ради

/Лунає Державний Гімн України/
Голова обласної ради

Галина ФЕДУЛОВА 37 01 63
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