УКРАЇНА
МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
ПРОТОКОЛ
Від 30 квітня 2020 року № 36
м. Миколаїв

Тридцять шоста позачергова сесія
обласної ради сьомого скликання
Місце проведення:
сесійний зал обласної ради
Початок: 11 година

Перед початком роботи тридцять шостої позачергової сесії Миколаївської
обласної ради сьомого скликання головуюча Москаленко Вікторія обґрунтувала
необхідність проведення позачергової сесії обласної ради, яка пов'язана з
невідкладним вирішенням нагальних питань, що мають першочергове значення
для життєдіяльності Миколаївської області.
Повідомила про важливість питань, включених до порядку денного
тридцять шостої позачергової сесії обласної ради.
Далі проведено реєстрацію депутатів обласної ради, присутніх у сесійному
залі, за допомогою електронної системи для голосування.
Всього обрано депутатів - 64
Зареєструвалися на сесії - 37
Відсутні з поважних причин – 27
Тридцять шосту 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.
Далі головуюча Москаленко Вікторія вносить пропозицію про обрання
секретаріату сесії у складі 2-х депутатів: Гуринчук Дмитро (депутатська група
"Наша Батьківщина - Миколаївщина"), Джупінін Юрій (депутатська група
"Наша Батьківщина - Миколаївщина").
Склад секретаріату сесії затверджено одноголосно.
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Перед обговоренням проєкту порядку денного тридцять шостої
позачергової сесії обласної ради головуюча Москаленко Вікторія
проінформувала присутніх про те, що на розгляд сесії обласної ради внесено
питання, запропоновані депутатами обласної ради та обласною радою. Разом із
тим, - зазначила головуюча, - обласна державна адміністрація листом від
29 квітня 2020 року запропонувала внести на розгляд тридцять шостої
позачергової сесії обласної ради питання "Про звільнення від орендної плати за
користування нерухомим майном спільної власності територіальних громад сіл,
селищ, міст Миколаївської області на період запровадження вимушених
протиепідемічних заходів, пов'язаних з поширенням на території Миколаївської
області COVID-19".
В обговоренні проєкту порядку денного тридцять шостої позачергової сесії
обласної ради взяли участь: Демченко Тетяна (депутатська фракція політичної
партії "Нова держава"), Бондар Олександр (депутатська фракція політичної
партії "ВО "Батьківщина"), Ясинський Олександр (депутатська фракція
політичної партії "Опозиційний блок"), Олабін Вадим (депутатська фракція
політичної партії "Опозиційний блок"), Кормишкін Юрій (депутатська фракція
політичної партії "Наш край"), Талпа Михайло (депутатська фракція політичної
партії "Європейська солідарність"), Москаленко Вікторія – голова обласної
ради.
Під час активного обговорення проєкту порядку денного тридцять шостої
позачергової сесії обласної ради депутатами обласної ради було внесено ряд
слушних пропозицій.
Зокрема, депутат обласної ради Демченко Тетяна у своєму виступі
наголосила, що на сьогодні, коли область знаходиться у непростій ситуації,
обласна державна адміністрація повністю усунулась від вирішення нагальних
проблем, які існують в регіоні.
Депутат порушила питання стосовно внесення змін до обласного бюджету
Миколаївської області на 2020 рік, наголосивши на обов'язковому перегляді
обласних програм, бюджету розвитку та капітальних видатків. Акцентувала
увагу присутніх на необхідності відзначення Дня Перемоги у Миколаївській
області. Торкнулася питання подальшого функціонування обласних закладів
охорони здоров'я, виплати заробітної плати медичним працівникам цих
закладів, звернула увагу на питання продовольчої безпеки Миколаївської
області, підтримки аграріїв у зв'язку з відсутністю опадів та пилових буревіїв.
Категорично заперечила проти виділення коштів Комунальному підприємству
"Миколаївський міжнародний аеропорт", видатків на будівництво спортивних
майданчиків, висвітлення діяльності обласної ради.
Запропонувала включити до порядку денного сесії питання про внесення
змін до Комплексної програми соціального захисту населення "Турбота" на
період до 2020 року та передбачити видатки на збільшення виплати одноразової
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грошової допомоги учасникам бойових дій у роки Великої Вітчизняної війни,
ветеранам війни та вдовам загиблих.
Депутат обласної ради Бондар Олександр запропонував включити до
порядку денного сесії питання "Про пропозиції щодо внесення змін до деяких
рішень обласної ради та до обласного бюджету Миколаївської області
на 2020 рік".
Депутат обласної ради Кормишкін Юрій наголосив на необхідності
виключення з порядку денного сесії питання № 6 "Про управління майном
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської
області" і питання № 7 "Про виконання функцій замовника ремонтнобудівельних робіт" та перенесення їх на розгляд наступної сесії обласної ради.
Додатково вніс пропозицію стосовно зміни черговості розгляду питань порядку
денного, зокрема вніс пропозицію питання № 8 "Про обрання першого
заступника голови Миколаївської обласної ради сьомого скликання"
розглянути під № 3.
Депутат обласної ради Талпа Михайло підкреслив, що жодне з рішень,
прийнятих обласною радою, обласною державною адміністрацією не
виконується. На сьогодні в області панує повний хаос. Голова
облдержадміністрації Стаднік Олександр непрофесійно керує Миколаївською
областю, яка перебуває наразі в небезпеці. Запропонував включити до порядку
денного сесії Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Президента
України щодо неефективної роботи керівництва обласної державної
адміністрації.
Запропоновано проголосувати проєкт порядку денного за основу.
Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проєкту порядку денного сесії обласної ради за
основу.
Підсумки голосування:
"за" – 42
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 2
"всього" –44.
Пропозиції депутатів, внесені в ході обговорення, проголосовано за
допомогою електронної системи для голосування.
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Першою на голосування поставлено пропозицію депутата обласної ради
Бондаря Олександра - щодо включення до порядку денного сесії питання "Про
пропозиції щодо внесення змін до деяких рішень обласної ради та до обласного
бюджету Миколаївської області на 2020 рік".
Підсумки голосування:
"за" – 41
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 3
"всього" –44.
Наступною проголосовано пропозицію депутата обласної ради Демченко
Тетяни – щодо збільшення виплати одноразової грошової допомоги учасникам
бойових дій у роки Великої Вітчизняної війни, ветеранам війни та вдовам
загиблих.
Підсумки голосування:
"за" – 42
"проти" – 0
"утримались" – 1
"не голосували" - 1
"всього" –44.
Далі на голосування поставлено пропозиції депутата обласної ради
Кормишкіна Юрія щодо:
виключення з порядку денного сесії питання № 6 "Про управління майном
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської
області" і питання № 7 "Про виконання функцій замовника ремонтнобудівельних робіт" та перенесення їх на розгляд наступної сесії обласної ради;
зміни черговості розгляду питань порядку денного, зокрема питання № 8
"Про обрання першого заступника голови Миколаївської обласної ради сьомого
скликання" розглянути під № 3.
Підсумки голосування:
"за" – 38
"проти" – 0
"утримались" – 3
"не голосували" - 3
"всього" – 44.
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Останньою проголосовано пропозицію депутата обласної ради Талпи
Михайла - щодо включення до порядку денного сесії Звернення депутатів
Миколаївської обласної ради до Президента України щодо неефективної роботи
керівництва обласної державної адміністрації.
Підсумки голосування:
"за" – 31
"проти" – 0
"утримались" – 3
"не голосували" - 10
"всього" – 44.
Проведено повторне поіменне голосування за пропозицію Талпи Михайла.
Підсумки голосування:
"за" – 32
"проти" – 0
"утримались" – 2
"не голосували" - 10
"всього" – 44.
Запропоновано проголосувати проєкт порядку денного тридцять шостої
позачергової сесії Миколаївської обласної ради в цілому з доповненнями.
Підсумки голосування:
"за" – 43
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 1
"всього" – 44.
До порядку денного тридцять шостої позачергової сесії Миколаївської
обласної ради сьомого скликання включено такі питання:
1.
Про інформацію відповідальних посадових осіб обласної державної
адміністрації та обласного штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної
надзвичайної ситуації природного характеру, пов’язаної з поширенням
коронавірусної хвороби COVID-19 на території Миколаївської області, щодо
ситуації у Миколаївській області.
Інформують: Федорова Світлана – директор КНП "Миколаївський
обласний центр лікування інфекційних хвороб"
Миколаївської обласної ради.
Ігнатенков Олександр – начальник обласного штабу з
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ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної
ситуації
природного
характеру,
пов’язаної
з
поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 на
території Миколаївської області.
Клочко Володимир – виконувач обов'язків директора
Державної
установи
"Миколаївський
обласний
лабораторний центр" Міністерства охорони здоров'я
України.
2.
Про виконання рішень обласної ради, у тому числі обласного
бюджету, спрямованих на запобігання поширенню на території Миколаївської
області гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом
SARS-CoV-2.
Доповідач: Георгієв Павло – начальник управління охорони
здоров'я облдержадміністрації.
Ротар Ольга – заступник директора департаменту
фінансів облдержадміністрації.
3. Про внесення змін до обласної Програми розвитку та підтримки
закладів охорони здоров’я, які належать до спільної власності територіальних
громад, сіл, селищ, міст Миколаївської області, на 2020-2022 роки та надання
населенню області медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою
державних гарантій медичного обслуговування населення.
Доповідач: Москаленко Вікторія – голова обласної ради.
4. Про обрання першого заступника голови Миколаївської обласної ради
сьомого скликання.
Доповідач: Москаленко Вікторія – голова обласної ради.
5. Про конкурсний відбір на посади керівників закладів охорони здоров’я
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської
області.
Доповідач: Москаленко Вікторія – голова обласної ради.
6. Про внесення змін до Порядку надання адресної грошової допомоги
мешканцям Миколаївської області.
Доповідач:

Москаленко Вікторія – голова обласної ради.
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7. Про обрання представників громадськості до складу поліцейської
комісії Управління поліції охорони в Миколаївській області.
Доповідач: Москаленко Вікторія – голова обласної ради.
8. Про звільнення від орендної плати за користування нерухомим майном
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської
області на період запровадження вимушених протиепідемічних заходів,
пов’язаних із поширенням на території Миколаївської області гострої
респіраторної хвороби COVID-19.
Доповідач: Бондаренко Надія – заступник начальника управління з
питань майна комунальної власності області
департаменту економічного розвитку та регіональної
політики облдержадміністрації – начальник відділу з
питань координації управління майном комунальної
власності області.
9. Про пропозиції щодо внесення змін до деяких рішень обласної ради та
до обласного бюджету Миколаївської області на 2020 рік.
Доповідач: Бондар Олександр – депутат обласної ради.
1. СЛУХАЛИ:
Про інформацію відповідальних посадових осіб обласної державної
адміністрації та обласного штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної
надзвичайної ситуації природного характеру, пов’язаної з поширенням
коронавірусної хвороби COVID-19 на території Миколаївської області,
щодо ситуації у Миколаївській області.
Інформують: Федорова Світлана – директор КНП "Миколаївський
обласний центр лікування інфекційних хвороб"
Миколаївської обласної ради.
Ігнатенков Олександр – начальник обласного штабу з
ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної
ситуації
природного
характеру,
пов’язаної
з
поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 на
території Миколаївської області.
Клочко Володимир – виконувач обов'язків директора
Державної
установи
"Миколаївський
обласний
лабораторний центр" Міністерства охорони здоров'я
України.
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В обговоренні взяли участь: Резніков Ілля (депутатська група "Опозиційна
платформа - "За життя"), Колесніков Валерій (депутатська група "Опозиційна
платформа - "За життя"), Ясинський Олександр (депутатська фракція політичної
партії "Опозиційний блок"), Демченко Тетяна (депутатська фракція політичної
партії "Нова держава"), Бондар Олександр (депутатська фракція політичної
партії "ВО "Батьківщина"), Олабін Вадим (депутатська фракція політичної
партії "Опозиційний блок"), Кормишкін Юрій (депутатська фракція політичної
партії "Наш край"), Джупінін Юрій (депутатська група "Наша Батьківщина Миколаївщина"), Боднар Надія (депутатська фракція політичної партії
"Європейська солідарність"), Невінчанний Максим (депутатська група
"Опозиційна платформа - "За життя"), Сіроштан Олександр (депутатська група
"Опозиційна платформа - "За життя"), Катрич Анатолій (депутатська група
"Наша Батьківщина - Миколаївщина"), Марін Григорій (депутатська група
"Наша Батьківщина - Миколаївщина"), Ковальчук Петро (депутатська група
"Наша Батьківщина - Миколаївщина"), Воронок Анна (депутатська група
"Опозиційна платформа - "За життя"), Москаленко Вікторія – голова обласної
ради.
У ході обговорення проєкту рішення депутатами обласної ради порушено
ряд надважливих питань та внесено суттєві пропозиції.
Зокрема, депутат обласної ради Бондар Олександр порушив питання про
уведення Федорової Світлани, директора КНП "Миколаївський обласний центр
лікування інфекційних хвороб" Миколаївської обласної ради, до складу
обласного штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної
ситуації природного характеру, пов'язаної з поширенням коронавірусної
хвороби COVID-19 на території Миколаївської області. Запропонував
доповнити проєкт рішення пунктом стосовно вирішення питання щодо
фінансування медичних закладів області, задіяних у ліквідації наслідків
поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 на території Миколаївської
області, за рахунок стабілізаційного фонду Державного бюджету України.
Депутат обласної ради Невінчанний Максим зупинися на питанні стосовно
розгляду на засіданні обласного штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної
надзвичайної ситуації природного характеру, пов'язаної з поширенням
коронавірусної хвороби COVID-19 на території Миколаївської області, питання
про можливість відновлення роботи продовольчих ринків міста Миколаєва, де
здійснюється належний санітарно-епідеміологічний контроль, з метою
реалізації жителями міста своєї продукції.
Головуюча Москаленко Вікторія зазначила, що рішення обласної ради
від 13.04.2020 № 7 не виконується, оскільки ні Федорову Світлану, ні депутатів
обласної ради не введено до складу обласного штабу з ліквідації наслідків
медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру, пов'язаної з
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поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 на території Миколаївської
області.
Звернулася до Ігнатенкова Олександра, начальника обласного штабу з
ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного
характеру, стосовно включення до складу обласного штабу голови обласної
ради Москаленко Вікторії, депутата обласної ради Кормишкіна Юрія та
директора КНП "Миколаївський обласний центр лікування інфекційних
хвороб" Миколаївської обласної ради Федорової Світлани.
Порушила питання щодо збільшення штатних одиниць вірусологів у
Державній установі "Миколаївський обласний лабораторний центр"
Міністерства охорони здоров'я України". Запропонувала протягом двох
робочих днів надати інформацію щодо проблемних питань, які наразі мають
місце в Миколаївському обласному лабораторному центрі, з метою виділення з
обласного бюджету коштів для їх вирішення.
Депутат обласної ради Марін Григорій зазначив, що обласний штаб
працює не на повну силу. Вніс пропозицію стосовно уведення до складу
обласного штабу голови облдержадміністрації, голови обласної ради та
працівників силових структур з метою оперативного вирішення нагальних
питань. Наголосив на необхідності проведення щоденних засідань обласного
штабу. Додатково порушив питання щодо виділення з обласного бюджету
Миколаївської області 186,0 тис. гривень на ремонт даху Первомайської
центральної районної лікарні.
Депутат обласної ради Кормишкін Юрій підтримав позицію депутата
Маріна Григорія стосовно того, що робота обласного штабу з ліквідації
наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру є
неефективною. Порушив питання щодо роботи обласного штабу в частині
надання можливості аграріям Миколаївської області дешево реалізувати
вирощену ними сільськогосподарську продукцію.
Депутат обласної ради Олабін Вадим запропонував зазначити у проєкті
рішення, що розглядається, про ігнорування заступником голови
облдержадміністрації Трайтлі Олександром, запрошень на пленарні засідання
обласної ради та інформування депутатів обласної ради з профільних питань,
внесених на розгляд сесії.
Депутат обласної ради Демченко Тетяна звернулася з пропозицією
стосовно доповнення проєкту рішення пунктом про надання обласній раді
до 12 травня 2020 року інформації в розрізі кожної лікарні обласного
підпорядкування щодо необхідного фінансового ресурсу для забезпечення
виплати заробітної плати працівникам цих закладів до кінця 2020 року.
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Враховуючи обговорення та пропозиції, внесені депутатами обласної
ради, проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради в цілому з
доповненнями.
Підсумки голосування:
"за" – 30
"проти" – 0
"утримались" – 1
"не голосували" - 13
"всього" – 44.
Проведено повторне поіменне голосування за допомогою електронної
системи для голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради в цілому
з доповненнями.
Підсумки голосування:
"за" – 33
"проти" – 0
"утримались" – 1
"не голосували" - 10
"всього" – 44.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 1 додається та формується в окрему справу).
2. СЛУХАЛИ:
Про виконання рішень обласної ради, у тому числі обласного бюджету,
спрямованих на запобігання поширенню на території Миколаївської
області гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2.
Доповідач: Георгієв Павло – начальник управління охорони
здоров'я облдержадміністрації.
Ротар Ольга – заступник директора департаменту
фінансів облдержадміністрації.
В обговоренні взяли участь: Самойлов Андрій – головний лікар
КНП "Миколаївський обласний центр екстреної медичної допомоги та
медицини катастроф" Миколаївської обласної ради, Марін Григорій
(депутатська група "Наша Батьківщина - Миколаївщина"), Колесніков Валерій
(депутатська група "Опозиційна платформа - "За життя"), Паламарюк Петро
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(депутатська фракція політичної партії "Опозиційний блок"), Воронок Анна
(депутатська група "Опозиційна платформа - "За життя"), Демченко Тетяна
(депутатська фракція політичної партії "Нова держава"), Талпа Михайло
(депутатська фракція політичної партії "Європейська солідарність"),
Москаленко Вікторія – голова обласної ради.
У ході обговорення проєкту рішення депутат обласної ради Марін Григорій
порушив питання про своє звернення щодо виділення з обласного бюджету
коштів у сумі 186,0 тис. гривень на ремонт покрівлі Первомайської центральної
районної лікарні у зв'язку з природною стихією, що сталася на території
Миколаївської області 24 березня 2020 року.
Депутат обласної ради Талпа Михайло підтримав звернення депутата
Маріна Григорія і запропонував взяти це питання на контроль з метою
якнайшвидшого його вирішення.
Голова обласної ради Москаленко Вікторія порушила питання стосовно
доплати в розмірі 300 відсотків з державного бюджету медичним працівникам,
які задіяні в боротьбі з коронавірусом. Запропонувала департаменту фінансів
облдержадміністрації надати обласній раді офіційну інформацію з цього
питання.
Враховуючи пропозиції депутатів, внесені в ході обговорення, проведено
поіменне голосування за допомогою електронної системи для голосування за
прийняття проєкту рішення обласної ради в цілому.
Підсумки голосування:
"за" – 40
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 4
"всього" – 44.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 2 додається та формується в окрему справу).
3. СЛУХАЛИ:
Про внесення змін до обласної Програми розвитку та підтримки закладів
охорони здоров’я, які належать до спільної власності територіальних
громад, сіл, селищ, міст Миколаївської області, на 2020-2022 роки та
надання населенню області медичних послуг понад обсяг, передбачений
програмою державних гарантій медичного обслуговування населення.
Доповідач: Москаленко Вікторія – голова обласної ради.

12
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" – 7
"всього" – 44.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 3 додається та формується в окрему справу).
Головуюча Москаленко Вікторія повідомила про заяви депутатів обласної
ради, які надійшли до секретаріату сесії, стосовно виходу зі складу
депутатських фракцій, створених у Миколаївській обласній раді сьомого
скликання, зокрема про:
вихід депутата обласної ради Іванової Надії зі складу депутатської фракції
політичної партії "Європейська солідарність" та входження її до складу
депутатської фракції політичної партії "Наш край";
вихід депутата обласної ради Басса Владислава зі складу депутатської
фракції політичної партії "Відродження".
4. СЛУХАЛИ:
Про обрання першого заступника голови Миколаївської обласної ради
сьомого скликання.
Доповідач: Москаленко Вікторія – голова обласної ради.
Головуюча Москаленко Вікторія представила кандидатуру депутата
обласної ради, члена депутатської фракції "Наш край" Садрідінова Тахіра на
посаду першого заступника голови обласної ради. Зазначила, що ця людина має
підтримку від громади, від виборців та від депутатського корпусу обласної
ради.
Депутат обласної ради Демченко Тетяна зауважила, що питання "Про
обрання першого заступника голови Миколаївської обласної ради сьомого
скликання" внесено на розгляд сесії з порушенням вимог чинного
законодавства, оскільки кандидата на посаду першого заступника голови
Миколаївської обласної ради не було представлено на засіданнях постійних
комісій обласної ради.
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Головуюча Москаленко Вікторія зазначила, що відповідно до Регламенту
Миколаївської обласної ради сьомого скликання та Закону України "Про
місцеве самоврядування в Україні" питання про обрання першого заступника
голови обласної ради не потребує підготовки у постійних комісіях обласної
ради. Кандидатуру на посаду першого заступника голови обласної ради
обласній раді представляє голова обласної ради.
Слово для виступу надано депутатові обласної ради, члену депутатської
фракції "Наш край" Садрідінову Тахіру, який висловив свою позицію стосовно
діяльності на посаді першого заступника голови Миколаївської обласної ради.
В обговоренні взяли участь: Демченко Тетяна (депутатська фракція
політичної партії "Нова держава"), Марін Григорій (депутатська група "Наша
Батьківщина - Миколаївщина"), Кормишкін Юрій (депутатська фракція
політичної партії "Наш край"), Олабін Вадим (депутатська фракція політичної
партії "Опозиційний блок"), Невінчанний Максим (депутатська група
"Опозиційна платформа - "За життя"), Москаленко Вікторія – голова обласної
ради.
Головуюча Москаленко Вікторія запропонувала перейти до процедури
обрання першого заступника голови обласної ради. Зазначила, що згідно із
Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та Регламентом
Миколаївської обласної ради сьомого скликання обрання першого заступника
голови обласної ради проводиться таємним голосуванням шляхом подачі
бюлетенів.
Відповідно до Регламенту Миколаївської обласної ради сьомого скликання
для організації та проведення таємного голосування з обрання першого
заступника голови Миколаївської обласної ради сьомого скликання, визначення
його результатів обрано лічильну комісію з таємного голосування в кількості
7-ми депутатів:
Вовненко Євген Володимирович
Закусілов Андрій Миколайович
Ковальчук Петро Васильович
Паламарюк Петро Миколайович
Поточняк Володимир Степанович
Фроленко Володимир Олександрович
Чорний Сергій Віталійович.
Склад лічильної комісії з обрання першого заступника голови
Миколаївської обласної ради сьомого скликання затверджено одноголосно.
Члени лічильної комісії збираються для проведення першого засідання з
організації таємного голосування.
У РОБОТІ СЕСІЇ ОГОЛОШЕНО ПЕРЕРВУ.
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Після перерви на сесії зареєструвалися 44 депутати.
Згідно з протоколом № 1 засідання лічильної комісії Миколаївської
обласної ради головою лічильної комісії обрано депутата обласної ради
Закусілова Андрія, секретарем - депутата обласної ради Вовненка Євгена.
Далі голова лічильної комісії Закусілов Андрій ознайомив присутніх з
відпрацьованими лічильною комісією зразком бюлетеня для проведення
таємного голосування з обрання першого заступника голови Миколаївської
обласної ради сьомого скликання, що буде виготовлений на папері синього
кольору.
Зразок бюлетеня для таємного голосування першого заступника голови
Миколаївської обласної ради сьомого скликання затверджено одноголосно.
Лічильна комісія розпочинає роботу з виготовлення бюлетенів для
проведення таємного голосування з обрання першого заступника голови
Миколаївської обласної ради сьомого скликання.
Далі продовжено розгляд питань порядку денного тридцять шостої
позачергової сесії обласної ради.
5. СЛУХАЛИ:
Про конкурсний відбір на посади керівників закладів охорони здоров'я
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської
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" – 28
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 15
"всього" – 43.
В обговоренні взяли участь: Демченко Тетяна (депутатська фракція
політичної партії "Нова держава"), Невінчанний Максим Володимир
(депутатська група "Опозиційна платформа - "За життя"), Марін Григорій
(депутатська група "Наша Батьківщина - Миколаївщина"), Олабін Вадим
(депутатська фракція політичної партії "Опозиційний блок"), Кормишкін Юрій
(депутатська фракція політичної партії "Наш край"), Москаленко Вікторія –
голова обласної ради.
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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" - 10
"всього" – 44.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 5 додається та формується в окрему справу).
Депутат обласної ради Джупінін Юрій зазначив, що його голос не було
враховано під час голосування за проєкт рішення "Про конкурсний відбір на
посади керівників закладів охорони здоров'я спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст Миколаївської області".
Звернувся з проханням зарахувати його голос "за" в результатах
голосування за цей проєкт рішення в цілому.
Таким чином, результати голосування за проєкт рішення "Про конкурсний
відбір на посади керівників закладів охорони здоров'я спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області" в цілому є
такими:
"за" – 34
"проти" – 0
"утримались" – 1
"не голосували" - 9
"всього" – 44.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 5 додається та формується в окрему справу).
Далі голова лічильної комісії Закусілов Андрій оголосив порядок
проведення таємного голосування з обрання першого заступника голови
Миколаївської обласної ради сьомого скликання.
Проведено таємне голосування за кандидатуру Садрідінова Тахіра на
посаду першого заступника голови Миколаївської обласної ради сьомого
скликання.
Слово для оголошення протоколу № 2 засідання лічильної комісії надано
члену лічильної комісії Чорному Сергію, який оголосив результати таємного
голосування з обрання першого заступника голови Миколаївської обласної ради
сьомого скликання.
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Підсумки таємного голосування:
загальний склад обласної ради

-

64

кількість виготовлених бюлетенів для таємного голосування

-

64

кількість депутатів обласної ради, які одержали бюлетені для
таємного голосування,
-

44

кількість невикористаних бюлетенів для таємного голосування

-

20

кількість бюлетенів для таємного голосування, що були у скриньці,

-

44

кількість недійсних бюлетенів

-

1

"за"

-

37

"не підтримую кандидата"

-

6

"недійсний"

-

1

ВСЬОГО

-

44

Згідно з результатами таємного голосування першим заступником голови
Миколаївської обласної ради сьомого скликання обрано Садрідінова Тахіра
Шамісідіновича.
Слово надано новообраному першому заступнику голови Миколаївської
обласної ради Садрідінову Тахіру Шамісідіновичу, який висловив подяку
депутатському корпусу обласної ради за виявлену довіру та підтримку.
Далі перший заступник голови Миколаївської обласної ради Садрідінов
Тахір склав Присягу посадової особи місцевого самоврядування.
Новообраного першого заступника голови Миколаївської обласної ради
сьомого скликання Садрідінова Тахіра запрошено зайняти місце в президії сесії
обласної ради.
Далі проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи
для голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради.
Підсумки голосування:
"за" – 38
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 4
"всього" – 42.
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ВИРІШИЛИ: (рішення № 4 додається та формується в окрему справу).
6. СЛУХАЛИ:
Про внесення змін до Порядку надання адресної грошової допомоги
мешканцям Миколаївської 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" – 41
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 2
"всього" – 43.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 6 додається та формується в окрему справу).
7. 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" – 37
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 6
"всього" – 43.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 7 додається та формується в окрему справу).
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8. СЛУХАЛИ:
Про звільнення від орендної плати за користування нерухомим майном
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської
області на період запровадження вимушених протиепідемічних заходів,
пов’язаних із поширенням на території Миколаївської області гострої
респіраторної хвороби COVID-19.
Доповідач: Бондаренко Надія – заступник начальника управління з
питань майна комунальної власності області
департаменту економічного розвитку та регіональної
політики облдержадміністрації – начальник відділу з
питань координації управління майном комунальної
власності області.
В обговоренні взяли участь: Кормишкін Юрій (депутатська фракція
політичної партії "Наш край"), Москаленко Вікторія – голова обласної ради.
У ході обговорення проєкту рішення депутат обласної ради Кормишкін
Юрій запропонував детально вивчити це питання і розглянути на засіданні
профільної постійної комісії обласної ради. Після цього внести його на розгляд
сесії обласної ради.
Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради.
Підсумки голосування:
"за" – 24
"проти" – 0
"утримались" – 5
"не голосували" - 14
"всього" – 43.
ВИРІШИЛИ: (рішення не прийнято).
9. СЛУХАЛИ:
Про пропозиції щодо внесення змін до деяких рішень обласної ради та до
обласного бюджету Миколаївської області на 2020 рік.
Доповідач:

Бондар Олександр – депутат обласної ради.
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В обговоренні взяли участь: Кормишкін Юрій (депутатська фракція
політичної партії "Наш край"), Невінчанний Максим (депутатська група
"Опозиційна платформа - "За життя"), Закусілов Андрій (депутатська фракція
політичної партії "Наш край"), Олабін Вадим (депутатська фракція політичної
партії "Опозиційний блок"), Талпа Михайло (депутатська фракція політичної
партії "Європейська солідарність"), Москаленко Вікторія – голова обласної
ради.
У ході обговорення проєкту рішення депутатами обласної ради було
внесено ряд суттєвих пропозицій, які запропоновано врахувати у рішенні
обласної ради.
Зокрема, обласній державній адміністрації під час внесення змін до
обласного
бюджету Миколаївської області на 2020 рік запропоновано
передбачити кошти на:
збільшення одноразової матеріальної допомоги до 20,0 тис. гривень
ветеранам та учасникам війни до Дня пам’яті та примирення та 75-ї річниці
перемоги над нацизмом відповідно до Комплексної програми соціального
захисту населення "Турбота" на період до 2020 року;
ремонт
покрівлі
Комунального
некомерційного
підприємства
"Первомайська центральна районна лікарня" Первомайської районної ради в
сумі 186,0 тис. гривень;
коригування
проєктно-кошторисної
документації
із
завершення
капітального ремонту виробничого корпусу Рацинської спеціальної
загальноосвітньої школи-інтернату Вознесенського району Миколаївської
області.
Обласній державній адміністрації запропоновано внести на розгляд сесії
обласної ради проєкт рішення стосовно внесення змін до Комплексної програми
соціального захисту населення "Турбота" на період до 2020 року з метою
забезпечення збільшення одноразової матеріальної допомоги до 20,0 тис.
гривень ветеранам та учасникам війни до Дня пам’яті та примирення та
75-ї річниці перемоги над нацизмом.
Депутат обласної ради Закусілов Андрій порушив питання щодо виділення
з обласного бюджету коштів на фінансування ремонтних робіт відділення
гемодіалізу Миколаївської обласної клінічної лікарні.
Депутат обласної ради Олабін Вадим запропонував:
виключити з проєкту рішення пункт 4, у якому йдеться про втрату чинності
цього рішення;
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до 08.05.2020 провести позачергову бюджетну сесію, на якій розглянути
перерозподіл обласного бюджету Миколаївської області на 2020 рік;
витрати на соціально-економічний розвиток (депутатські кошти)
здійснювати лише за погодженням з постійною комісією обласної ради з питань
регіонального розвитку, планування, бюджету, фінансів та інвестицій.
Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради в цілому з
доповненнями.
Підсумки голосування:
"за" – 28
"проти" – 0
"утримались" – 2
"не голосували" - 10
"всього" – 40.
Депутат обласної ради Талпа Михайло звернувся до колег-депутатів з
проханням підтримати запропонований проєкт рішення з урахуванням
пропозиції депутата Олабіна Вадима щодо виключення пункту 4.
Депутат обласної ради Кормишкін Юрій запропонував виключити також з
проєкту рішення і пункт 3.
Запропоновано проголосувати проєкт рішення в цілому з доповненнями.
Проведено повторне поіменне голосування за допомогою електронної
системи для голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради в цілому
з доповненнями.
Підсумки голосування:
"за" – 38
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 2
"всього" – 40.
Запропоновано проголосувати також пропозицію депутата Закусілова
Андрія - щодо виділення з обласного бюджету коштів на фінансування
ремонтних робіт відділення гемодіалізу Миколаївської обласної клінічної
лікарні.
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Пропозицію проголосовано за допомогою електронної системи для
голосування.
Підсумки голосування:
"за" – 38
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 2
"всього" – 40.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 8 додається та формується в окрему справу).
Головуюча Москаленко Вікторія повідомила, що порядок денний тридцять
шостої позачергової сесії Миколаївської обласної ради сьомого скликання
вичерпано. На цьому роботу пленарного засідання обласної ради оголошено
завершеною.
/Лунає Державний Гімн України/

Голова обласної ради

Галина ФЕДУЛОВА 37 01 63

Вікторія МОСКАЛЕНКО

