УКРАЇНА
МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
ПРОТОКОЛ
Від 13 квітня 2020 року № 35
м. Миколаїв

Тридцять п'ята позачергова сесія
обласної ради сьомого скликання
Місце проведення:
сесійний зал обласної ради,
Початок: 12 година

Головуюча Москаленко Вікторія вносить пропозицію про відкриття
тридцять п'ятої позачергової сесії Миколаївської обласної ради сьомого
скликання.
Тридцять п'яту позачергову сесію Миколаївської обласної ради сьомого
скликання оголошено відкритою.
(Лунає Державний Гімн України)
ЗАПРОШЕНІ: керівництво облдержадміністрації, представники засобів
масової інформації, працівники виконавчого апарату обласної ради.
Голова обласної ради Москаленко Вікторія підкреслила, що в умовах
карантину, встановленого на усій території нашої держави, Миколаївською
обласною радою проводиться вже третя позачергова сесія.
Висловила подяку виконавчому апарату обласної ради за роботу у
стресових умовах карантину та забезпечення законного проведення сесій.
Для ведення протоколу сесії, розгляду та 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 складі 2-х депутатів: Дранов Володимир
(депутатська група у Миколаївській обласній раді), Настоящий Ілля
(депутатська група у Миколаївській обласній раді).
Склад секретаріату сесії затверджено одноголосно.
Далі проведено реєстрацію депутатів, присутніх у сесійному залі, за
допомогою електронної системи для голосування.
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Всього обрано депутатів - 64
Зареєструвалися на сесії - 43
Відсутні з поважних причин – 21.
Головуюча Москаленко Вікторія проінформувала присутніх про те, що на
розгляд тридцять п'ятої позачергової сесії обласної ради внесено питання,
запропоновані облдержадміністрацією та обласною радою.
Запропоновано проголосувати порядок денний за основу.
Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття порядку денного тридцять п'ятої позачергової сесії
обласної ради за основу.
Підсумки голосування:
"за" – 49
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 1
"всього" – 50.
В обговоренні проєкту порядку денного тридцять п'ятої позачергової сесії
обласної ради взяли участь: Кормишкін Юрій (депутатська фракція політичної
партії "Наш край"), Стаднік Олександр - голова облдержадміністрації, Барна
Федір (позафракційний), Фроленко Володимир (депутатська група "Опозиційна
платформа - "За життя"), Демченко Тетяна (депутатська фракція політичної
партії "Нова держава"), Невінчанний Максим (депутатська група "Опозиційна
платформа - "За життя"), Талпа Михайло (депутатська фракція політичної
партії "Європейська солідарність"), Москаленко Вікторія – голова обласної
ради.
Під час обговорення проєкту порядку денного та регламенту роботи
тридцять п'ятої позачергової сесії обласної ради депутатами обласної ради було
внесено ряд суттєвих пропозицій, зокрема:
депутат обласної ради Фроленко Володимир запропонував включити до
порядку денного сесії питання "Про увільнення Барни Ф.П. від виконання
обов'язків голови постійної комісії обласної ради з питань регіонального
розвитку, планування, бюджету, фінансів та інвестицій" у зв'язку з втратою
Барною Ф.П. довіри у депутатів обласної ради;
депутат обласної ради Демченко Тетяна запропонувала у контексті
розгляду питання щодо увільнення Барни Ф.П. від виконання обов'язків голови
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постійної комісії обласної ради
розглянути питання щодо припинення
повноважень голови обласної ради та голів постійних комісій обласної ради.
Внесла пропозицію стосовно включення до порядку денного сесії
депутатського
запиту
щодо
взяття
облдержадміністрацією,
райдержадміністраціями, міськими радами під жорсткий контроль ситуації з
цінами на продукти харчування і насамперед на хлібобулочні вироби та медичні
препарати в аптечних закладах Миколаївської області у зв'язку з численними
скаргами жителів області на необґрунтоване зростання цін на вищезазначені
позиції в умовах карантину.
Запропонувала рішенням обласної ради зобов'язати виконавчу владу
здійснювати контроль за цінами на продукти харчування та медичні препарати,
які реалізуються в аптечних закладах Миколаївської області.
Депутат обласної ради Невінчанний Максим підтримав пропозицію,
внесену депутатом обласної ради Демченко Тетяни, щодо неконтрольованого
зростання цін у супермаркетах та аптечних закладах Миколаївської області.
Звернувся з усним депутатським запитом щодо відновлення роботи
продовольчих ринків міста Миколаєва та Миколаївської області, де
здійснюється санітарно-епідеміологічний контроль, з метою реалізації
жителями Миколаєва та області своєї продукції.
Депутат обласної ради Талпа Михайло зауважив, що за станом на
13.04.2020 депутати обласної ради не мають проєкту внесення змін до
обласного бюджету Миколаївської області відповідно до рішення обласної ради
від 27 березня 2020 року за пропозицією депутата Олабіна Вадима.
Вніс такі пропозиції:
обласній державній адміністрації під час внесення змін до обласного
бюджету Миколаївської області на 2020 рік передбачити кошти на будівництво
нового корпусу КНП "Миколаївський обласний центр лікування інфекційних
хвороб" Миколаївської обласної ради та подати зазначене питання на розгляд
обласної ради;
кошти обласного бюджету, які попередньо планувалися на розбудову
КП "Миколаївський міжнародний аеропорт" Миколаївської обласної ради, інші
об'єкти незавершеного будівництва спрямувати на будівництво нового корпусу
КНП "Миколаївський обласний центр лікування інфекційних хвороб"
Миколаївської обласної ради;
увести до складу обласного штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної
надзвичайної ситуації природного характеру, пов'язаної з поширенням
коронавірусної хвороби СОVID-19 на території Миколаївської області,
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Федорову С.Ф., директора КНП "Миколаївський обласний центр лікування
інфекційних хвороб" Миколаївської обласної ради.
Пропозиції депутатів, внесені в ході обговорення проєкту порядку денного
сесії, проголосовано за допомогою електронної системи для голосування.
Першою на голосування поставлено пропозицію депутата обласної ради
Фроленка Володимира - щодо увільнення Барни Ф.П. від виконання обов'язків
голови постійної комісії обласної ради з питань регіонального розвитку,
планування, бюджету, фінансів та інвестицій.
Підсумки голосування:
"за" – 33
"проти" – 4
"утримались" – 4
"не голосували" - 10
"всього" –51.
Наступною проголосовано пропозиції депутата обласної ради Демченко
Тетяни - стосовно включення до порядку денного тридцять п'ятої позачергової
сесії обласної ради питань:
1) щодо припинення повноважень голови обласної ради та голів постійних
комісій обласної ради.
Підсумки голосування:
"за" – 19
"проти" – 4
"утримались" – 6
"не голосували" - 22
"всього" –51.
2) щодо встановлення контролю за цінами на продукти харчування та
медичні препарати в аптечних закладах Миколаївської області.
Підсумки голосування:
"за" – 43
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 8
"всього" – 51.
Далі на голосування поставлено пропозицію депутата обласної ради
Невінчанного Максима - щодо відновлення роботи продовольчих споживчих
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ринків міста Миколаєва та Миколаївської області, яку запропоновано включити
до порядку денного сесії як усний депутатський запит.
Підсумки голосування:
"за" – 42
"проти" – 0
"утримались" – 2
"не голосували" - 7
"всього" – 51.
Останньою проголосовано пропозицію депутата обласної ради Талпи
Михайла - щодо уведення до складу обласного штабу з ліквідації наслідків
медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру, пов'язаної з
поширенням коронавірусної хвороби СОVID-19 на території Миколаївської
області, Федорової С.Ф., директора КНП "Миколаївський обласний центр
лікування інфекційних хвороб" Миколаївської обласної ради.
Підсумки голосування:
"за" – 43
"проти" – 0
"утримались" – 3
"не голосували" - 5
"всього" – 51.
Головуюча Москаленко Вікторія зазначила, що цю пропозицію буде
включено до порядку денного сесії як усний депутатський запит депутата
обласної ради Талпи Михайла.
Далі проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи
для голосування за прийняття проєкту порядку денного тридцять п'ятої
позачергової сесії Миколаївської обласної ради в цілому з доповненнями.
Підсумки голосування:
"за" – 51
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 0
"всього" – 51.
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До порядку денного тридцять п'ятої позачергової сесії Миколаївської
обласної ради сьомого скликання включено такі питання:
1. Про увільнення Барни Ф.П. від виконання обов'язків голови постійної
комісії обласної ради з питань регіонального розвитку, планування, бюджету,
фінансів та інвестицій.
Доповідач: Москаленко Вікторія – голова обласної ради.
2. Про внесення змін та доповнень до обласної Програми розвитку
та підтримки закладів охорони здоров'я, які належать до спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області, на 20202022 роки.
Доповідач: Георгієв Павло – начальник управління охорони
здоров'я облдержадміністрації.
3. Про внесення доповнення до Програми економічного і соціального
розвитку Миколаївської області на 2015-2017 роки "Миколаївщина – 2017",
строк дії якої продовжено на період до 2020 року включно.
Доповідач: Георгієв Павло – начальник управління охорони
здоров'я облдержадміністрації.
4. Про внесення змін до Порядку надання субвенції з обласного бюджету
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного
розвитку територіальних громад Миколаївської області.
Доповідач: Капуста Зульфія – виконувач обов'язків директора
департаменту економічного розвитку та регіональної
політики облдержадміністрації.
5. Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на
2020 рік.
Доповідач: Іщенко Вадим – директор департаменту фінансів
облдержадміністрації.
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6. Про внесення доповнень до Регламенту Миколаївської обласної ради
сьомого скликання щодо особливої форми роботи у період карантину у зв’язку
із запобіганням поширенню на території України гострої респіраторної хвороби
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.
Доповідач:

Москаленко Вікторія – голова обласної ради.

7. Про усний
Невінчанного М.А.

депутатський

запит

депутата

обласної

ради

Доповідач: Москаленко Вікторія – голова обласної ради.
8. Про усний депутатський запит депутата обласної ради Талпи М.В.
Доповідач: Москаленко Вікторія – голова обласної ради.
9. Про усний депутатський запит депутата обласної ради Демченко Т.В.
Доповідач: Москаленко Вікторія – голова обласної ради.

1. СЛУХАЛИ:
Про увільнення Барни Ф.П. від виконання обов'язків голови постійної
комісії обласної ради з питань регіонального розвитку, планування,
бюджету, фінансів та інвестицій.
Доповідач: Москаленко Вікторія – голова обласної ради.
Слово для виступу надано Барні Ф.П., депутатові обласної ради, голові
постійної комісії обласної ради з питань регіонального розвитку, планування,
бюджету, фінансів та інвестицій, який заявив, що проєкт рішення про
увільнення його від обов'язків голови постійної комісії є суто політичним.
Фактично, - підкреслив Барна Федір, - це помста голови обласної ради за
його співпрацю з обласною державною адміністрацією.
Наголосив, що перш за все його позиція як депутата полягає в захисті та
відстоюванні інтересів громади і всього депутатського корпусу обласної ради.
Повідомив, що сьогодні в залі ним було підписано заяву щодо наявності ознак
кримінального правопорушення в діях голови Миколаївської обласної ради
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Москаленко Вікторії, яку буде направлено до територіального Управління
Державного бюро розслідувань та до прокуратури Миколаївської області.
Закликав колег-депутатів голосувати не за вказівкою зверху, а по совісті.
Головуюча Москаленко Вікторія зазначила, що вже понад місяць вона
співпрацює із заступником голови постійної комісії обласної ради з питань
регіонального розвитку, планування, бюджету, фінансів та інвестицій, Бондарем
Олександром, який на її думку, може організувати командну роботу на благо
депутатського корпусу обласної ради.
Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради.
Підсумки голосування:
"за" – 34
"проти" – 3
"утримались" – 6
"не голосували" - 9
"всього" – 52.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 1 додається та формується в окрему справу).
2. СЛУХАЛИ:
Про внесення змін та доповнень до обласної Програми розвитку та
підтримки закладів охорони здоров'я, які належать до спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області, на 20202022 роки.
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" – 51
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 0
"всього" – 51.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 2 додається та формується в окрему справу).
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3. СЛУХАЛИ:
Про внесення доповнення до Програми економічного і соціального
розвитку Миколаївської області на 2015-2017 роки "Миколаївщина –
2017", строк дії якої продовжено на період до 2020 року включно.
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" – 48
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" – 3
"всього" – 51.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 3 додається та формується в окрему справу).
4. 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: Капуста Зульфія – виконувач обов'язків директора
департаменту економічного розвитку та регіональної
політики облдержадміністрації.
В обговоренні взяли участь: Кормишкін Юрій (депутатська фракція
політичної партії "Наш край"), Катрич Анатолій (депутатська група "Наша
Батьківщина - Миколаївщина"), Невінчанний Максим (депутатська група
"Опозиційна платформа - "За життя"), Демченко Тетяна (депутатська фракція
політичної партії "Нова держава"), Закусілов Андрій (депутатська фракція
політичної партії "Наш край"), Лучний Микола (депутатська група "Опозиційна
платформа - "За життя"), Москаленко Вікторія – голова обласної ради.
У ході обговорення депутат обласної ради Кормишкін Юрій запропонував
доповнити пункт 4 Порядку надання субвенції з обласного бюджету місцевим
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бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку
територіальних громад Миколаївської області новим абзацом такого змісту:
"У період карантину розподіл та фінансування субвенції на заходи,
спрямовані на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та
ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19)
на території Миколаївської області та на заклади охорони здоров’я області за
заявою депутата обласної ради здійснюється облдержадміністрацією без
погодження постійними комісіями обласної ради, у тому числі постійною
комісією з питань регіонального розвитку, планування, бюджету, фінансів та
інвестицій".
Депутат обласної ради Закусілов Андрій запропонував спрямувати
субвенцію з обласного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів
щодо соціально-економічного розвитку територіальних громад Миколаївської
області на навчання та підвищення кваліфікації лікарів і медичних працівників.
Враховуючи пропозиції депутатів, внесені в ході обговорення, проведено
поіменне голосування за допомогою електронної системи для голосування за
прийняття проєкту рішення обласної ради.
Підсумки голосування:
"за" – 45
"проти" – 0
"утримались" – 1
"не голосували" - 5
"всього" – 51.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 4 додається та формується в окрему справу).
5. СЛУХАЛИ:
Про внесення
на 2020 рік.

змін

до

обласного

бюджету

Миколаївської

області

Доповідач: Іщенко Вадим – директор департаменту фінансів
облдержадміністрації.
В обговоренні взяли участь: Ковальчук Петро (депутатська група "Наша
Батьківщина - Миколаївщина"), Демченко Тетяна (депутатська фракція
політичної партії "Нова держава"), Кормишкін Юрій (депутатська фракція
політичної партії "Наш край"), Фроленко Володимир (депутатська група
"Опозиційна платформа - "За життя"), Капуста Зульфія – виконувач обов'язків
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директора департаменту економічного розвитку та регіональної політики
облдержадміністрації, Бондар Олександр (депутатська фракція політичної
партії "ВО "Батьківщина"), Закусілов Андрій (депутатська фракція політичної
партії "Наш край"), Георгієв Павло – начальник управління охорони здоров'я
облдержадміністрації, Настоящий Ілля (депутатська група у Миколаївській
обласній раді), Крет Юрій (депутатська фракція політичної партії
"Відродження"),
Олабін Вадим (депутатська фракція політичної партії
"Опозиційний блок"), Москаленко Вікторія – голова обласної ради.
Головуюча Москаленко Вікторія озвучила пропозиції депутатів, які
надійшли до секретаріату сесії обласної ради, щодо направлення депутатських
коштів на заклади охорони здоров'я Миколаївської області, зокрема щодо
виділення коштів депутатами обласної ради, у тому числі:
Боднар Надія – 400,0 тис. грн на Миколаївський обласний центр
інфекційних хвороб, Сіроштан Олександр – 50,0 тис. грн на Вознесенську
центральну районну лікарню та 50,0 тис. грн на Доманівську центральну
районну лікарню, Чорний Сергій – 50,0 тис. грн на Вознесенську центральну
районну лікарню та 50,0 тис. грн на Доманівську центральну районну лікарню,
Терещенко Олександр – 450,0 тис. грн на Вознесенську центральну районну
лікарню, Москаленко Вікторія – 300,0 тис. грн на КП "Вітовський районний
медичний центр первинної медико-санітарної допомоги".
Депутат обласної ради Ковальчук Петро звернувся з пропозицією щодо
перерахування 200 тис. грн зі своїх депутатських коштів на Новоодеську
центральну районну лікарню.
Депутат обласної ради Демченко Тетяна запропонувала спрямувати свої
депутатські кошти таким чином:
300,0 тис. грн - на Миколаївський обласний центр інфекційних хвороб на
боротьбу з коронавірусом;
200,0 тис. грн – на Єланецьку районну лікарню і центр первинної медикосанітарної допомоги.
Від імені дев'яти членів депутатської фракції політичної партії "Наш край"
депутат обласної ради Кормишкін Юрій запропонував 900 тис. грн спрямувати
на заклади охорони здоров'я, у тому числі: 450,0 тис. грн – на Миколаївську
міську лікарню № 3 та 450,0 тис. грн – на Миколаївський обласний центр
інфекційних хвороб.
Депутат обласної ради Фроленко Володимир зауважив, що виділені ним
депутатські кошти в сумі 80,0 тис. грн і досі не направлено на Баштанську
центральну районну лікарню. Наголосив, що ці кошти обов’язково повинні бути
враховані в рішенні обласної ради.
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Заступник голови постійної комісії обласної ради з питань регіонального
розвитку, планування, бюджету, фінансів та інвестицій Бондар Олександр
наголосив, що всі пропозиції депутатів щодо розподілу депутатських коштів,
які надійшли сьогодні під час роботи сесії, будуть враховані у рішенні обласної
ради. Пропозиції депутатів, які надійдуть після сесії, будуть розподілені
відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації.
Виконувач обов'язків директора департаменту економічного розвитку та
регіональної політики облдержадміністрації Капуста Зульфія оголосила
прізвища 31 депутата обласної ради та суми депутатських коштів, виділених на
заклади охорони здоров'я Миколаївської області, які враховано у проєкті
рішення обласної ради.
Депутат обласної ради Закусілов Андрій порушив питання щодо
забезпечення підвезення осіб, які потребують постійного лікування
гемодіалізом, з районів області до КНП "Миколаївська обласна клінічна
лікарня". Зазначив, що кошти в сумі 205,6 тис. гривень, виділені цьому закладу
охорони здоров'я на ці цілі, занадто мізерні.
Запропонував виділити кожній районній лікарні по 50,0 тис. гривень на
пально-мастильні матеріали для підвезення хворих до закладів охорони
здоров'я.
Депутат обласної ради Бондар Олександр, заступник голови постійної
комісії обласної ради з питань регіонального розвитку, планування, бюджету,
фінансів та інвестицій, зазначив, що проєкт рішення, який розглядається, є
компромісним, це питання узгоджувалось з обласною державною
адміністрацією та розглядалося на засіданні профільної постійної комісії
обласної ради за участю голів постійних комісій та голів депутатських груп і
фракцій.
Профільною постійною комісією обласної ради було підтримано проєкт
рішення як такий, що відповідає вимогам Бюджетного кодексу України. Було
вирішено внести його на розгляд сесії обласної ради.
Крім того, - підкреслив Бондар Олександр, - постійною комісією обласної
ради з питань регіонального розвитку, планування, бюджету, фінансів та
інвестицій було запропоновано внести зміни до пункту 3 рішення обласної ради
від 26 грудня 2019 року № 15 "Про обласний бюджет Миколаївської області на
2020 рік", дозволивши обласній державній адміністрації за погодженням з
постійною комісією обласної ради з питань регіонального розвитку,
планування, бюджету, фінансів та інвестицій вносити зміни до розпису
обласного бюджету в частині міжбюджетних трансфертів з державного та
місцевих бюджетів.
Установити, що перерозподіл бюджетних призначень коштів субвенцій з
державного, місцевих та обласного бюджетів між місцевими бюджетами області
і головними розпорядниками коштів обласного бюджету та зміни до розпису
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обласного бюджету, що визначені пунктом 3 рішення обласної ради
від 26 грудня 2019 року № 15 "Про обласний бюджет Миколаївської області на
2020 рік", здійснюється відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України за
умови погодження з постійною комісією обласної ради з питань регіонального
розвитку, планування, бюджету, фінансів та інвестицій.
Виключити з пункту 15 рішення обласної ради від 26 грудня 2019 року
№ 15 "Про обласний бюджет Миколаївської області на 2020 рік" посилання на
пункт 3 цього рішення.
Депутат обласної ради Крет Юрій запропонував направити 450,0 тис.
гривень своїх депутатських коштів на Вознесенську центральну районну
лікарню з метою закупівлі захисних костюмів для медичних працівників та
включити цю пропозицію до рішення обласної ради.
Депутат обласної ради Олабін Вадим порушив перед обласною державною
адміністрацією питання щодо:
строку надання депутатам обласної ради переглянутого обласного бюджету
Миколаївської області на 2020 рік з урахуванням скорочення недоцільних
статей видатків;
урахування у змінах до обласного бюджету суми, яка необхідна для
закінчення ремонту рентгенологічного відділення КНП "Миколаївський
обласний центр онкології" Миколаївської обласної ради;
виділення з обласного бюджету коштів обласним
некомерційним підприємствам на різноманітні статті витрат.

комунальним

Головуюча Москаленко Вікторія повідомила про заяву депутата обласної
ради Наказенка Сергія, яка надійшла до секретаріату сесії, щодо урахування
його голосу "за" під час голосування в цілому за порядок денний сесії та за
проєкт рішення обласної ради "Про увільнення Барни Ф.П. від виконання
обов'язків голови постійної комісії обласної ради з питань регіонального
розвитку, планування, бюджету, фінансів та інвестицій".
Враховуючи пропозиції депутатів, внесені в ході обговорення проєкту
рішення обласної ради, проведено поіменне голосування за допомогою
електронної системи для голосування за прийняття проєкту рішення обласної
ради "Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області
на 2020 рік".
Підсумки голосування:
"за" – 44
"проти" – 0
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"утримались" – 0
"не голосували" - 7
"всього" – 51.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 5 додається та формується в окрему справу).
Депутат обласної ради Демченко Тетяна зазначила, що її голос не було
враховано під час голосування за проєкт рішення "Про внесення змін до
обласного бюджету Миколаївської області на 2020 рік". Звернулася з проханням
зарахувати її голос "за" під час голосування за цей проєкт рішення в цілому з
доповненнями.
Голова Москаленко Вікторія повідомила про заяви депутатів обласної рали
Іванової Надії, Ковальчука Петра, Резнікова Іллі щодо урахування їхніх голосів
"за" під час голосування за проєкт рішення обласної ради "Про внесення змін до
обласного бюджету Миколаївської області на 2020 рік".
Таким чином, підсумкові результати поіменного голосування за проєкт
рішення обласної ради "Про внесення змін до обласного бюджету
Миколаївської області на 2020 рік" є такими:
"за" – 48
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 3
"всього" – 51.
Слово для виступу надано депутату обласної ради Демченко Тетяні, яка
внесла пропозиції щодо:
проведення засідання постійної комісії обласної ради з питань
регіонального розвитку, планування, бюджету, фінансів та інвестицій з метою
доопрацювання нагальних питань обласного бюджету, у тому числі розгляду
питання про відзначення у Миколаївській області Дня Перемоги, збільшення
видатків на медицину і насамперед на КНП "Миколаївський центр онкології"
Миколаївської обласної ради;
виділення коштів на підтримку існуючих закладів охорони здоров'я у
сільській місцевості;
укладання договорів з Національною службою здоров'я України.
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6. СЛУХАЛИ:
Про внесення доповнень до Регламенту Миколаївської обласної ради
сьомого скликання щодо особливої форми роботи у період карантину у
зв’язку із запобіганням поширенню на території України гострої
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.
Доповідач:

Москаленко Вікторія – голова обласної ради.

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради.
Підсумки голосування:
"за" – 31
"проти" – 1
"утримались" – 4
"не голосували" - 14
"всього" – 50.
ВИРІШИЛИ: (рішення не прийнято).
7. СЛУХАЛИ:
Про
усний
депутатський
Невінчанного М.А.

запит

депутата

обласної

ради

Доповідач: Москаленко вікторія - голова обласної ради.
В обговоренні взяли участь: Невінчанний Максим (депутатська група
"Опозиційна платформа - "За життя"), Москаленко Вікторія – голова обласної
ради.
Депутат обласної ради Невінчанний Максим звернувся до колег-депутатів
з проханням підтримати його усний депутатський запит щодо відновлення
функціонування продовольчих ринків Миколаївської області за умови
дотримання ними санітарно-епідеміологічних норм.
Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради.
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Підсумки голосування:
"за" – 37
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 12
"всього" – 49.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 6 додається та формується в окрему справу).
8. СЛУХАЛИ:
Про усний депутатський запит депутата обласної ради Талпи М.В.
Доповідач: Москаленко Вікторія – голова обласної ради.
В обговоренні взяли участь: Стаднік Олександр – голова
облдержадміністрації, Талпа Михайло (депутатська фракція політичної партії
"Європейська солідарність"), Кормишкін Юрій (депутатська фракція політичної
партії "Наш край"), Лучний Микола (депутатська група "Опозиційна
платформа - "За життя"), Федорова Світлана – директор КНП "Миколаївський
обласний центр інфекційних хвороб" Миколаївської обласної ради, Трайтлі
Олександр – заступник голови облдержадміністрації, Москаленко Вікторія –
голова обласної ради.
У ході обговорення проєкту рішення вирішено підтримати усний
депутатський запит депутата обласної ради Талпи Михайла щодо передбачення
обласною державною адміністрацією під час внесення змін до обласного
бюджету Миколаївської області на 2020 рік коштів на будівництво нового
корпусу КНП "Миколаївський обласний центр інфекційних хвороб"
Миколаївської обласної ради та внесення цього питання на розгляд сесії
обласної ради.
Кошти обласного бюджету, які попередньо планувалися на розбудову
КП "Миколаївський міжнародний аеропорт" Миколаївської обласної ради, інші
об'єкти незавершеного будівництва спрямувати на будівництво нового корпусу
КНП "Миколаївський обласний центр лікування інфекційних хвороб"
Миколаївської обласної ради.
Запропоновано звернутися до Миколаївської міської ради щодо вирішення
питання, пов'язаного із співфінансуванням будівництва нового корпусу
КНП "Миколаївський обласний центр лікування інфекційних хвороб"
Миколаївської обласної ради.
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Депутат обласної ради Талпа Михайло запропонував увести до складу
обласного штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації
природного характеру, пов'язаної з поширенням коронавірусної
хвороби
СОVID-19 на території Миколаївської області, Федорову Світлану, директора
КНП "Миколаївський обласний центр лікування інфекційних хвороб"
Миколаївської обласної ради.
Депутат обласної ради Кормишкін Юрій звернувся з пропозицією стосовно
уведення його до складу обласного штабу з ліквідації наслідків медикобіологічної надзвичайної ситуації природного характеру, пов'язаної з
поширенням коронавірусної хвороби СОVID-19 на території Миколаївської
області.
Враховуючи пропозиції депутатів, внесені в ході обговорення, проведено
поіменне голосування за допомогою електронної системи для голосування за
прийняття проєкту рішення обласної ради.
Підсумки голосування:
"за" – 40
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 11
"всього" – 51.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 7 додається та формується в окрему справу).
9. СЛУХАЛИ:
Про усний депутатський запит депутата обласної ради Демченко Т.В.
Доповідач: Москаленко Вікторія – голова обласної ради.
Депутат обласної ради Демченко Тетяна озвучила проєкт рішення по
своєму усному депутатському запиту:
1. Миколаївській обласній державній адміністрації встановити жорсткий
контроль за цінами на продукти харчування, і насамперед на хлібобулочні
вироби, а також на медичні препарати в аптечних закладах Миколаївської
області.
2. Обласній державній адміністрації відпрацювати питання та внести
пропозиції щодо закупівлі зерна врожаю минулого року за кошти обласного
бюджету з метою стабільного забезпечення жителів Миколаївської області за
цінами значно нижчими ніж ринкові.
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До 01 червня 2020 року проінформувати депутатський корпус про
вирішення цього питання.
Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради.
Підсумки голосування:
"за" – 16
"проти" – 0
"утримались" – 5
"не голосували" - 29
"всього" – 50.
ВИРІШИЛИ: (рішення не прийнято).
Слово для виступу надано заступнику голови облдержадміністрації Трайтлі
Олександру, який зазначив, що його робота як керівника обласного штабу з
ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного
характеру, пов'язаної з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 на
території Миколаївської області, згідно з Кодексом цивільного захисту України
є абсолютно незалежною, тому всі рішення депутатів можуть бути розцінені як
вплив на його роботу. Підкреслив, що Федорова Світлана як головний лікар
Миколаївського центру інфекційних хвороб щодня перебуває в осередку
небезпеки, де знаходяться хворі пацієнти. Тому її робота в обласному штабі
може призвести до умисного зараження інших людей, а це передбачає
кримінальну відповідальність.
Головуюча Москаленко Вікторія повідомила, що порядок денний тридцять
п'ятої позачергової сесії Миколаївської обласної ради сьомого скликання
вичерпано і оголосила про завершення роботи пленарного засідання.
/Лунає Державний Гімн України/

Голова обласної ради

Галина ФЕДУЛОВА 37 01 63

Вікторія МОСКАЛЕНКО

