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Перед початком роботи тридцять восьмої сесії Миколаївської обласної
ради сьомого скликання голова обласної ради Москаленко Вікторія повідомила,
що за поданням Южноукраїнської територіальної громади, закладів освіти та
охорони здоров'я Почесною грамотою обласної ради за вагомий особистий
внесок у розвиток місцевого самоврядування на Миколаївщині, високий
професіоналізм, активну депутатську діяльність, спрямовану на вирішення
соціально-економічних питань територіальної громади, нагороджується
КОЛЕСНІКОВ Валерій Вікторович, депутат Миколаївської обласної ради
сьомого скликання.
Далі слово для виступу надано Клочку Володимиру, в.о. директора
Державної установи "Миколаївський обласний лабораторний центр", який
надав інформацію щодо ситуації із захворюванням на коронавірусну інфекцію у
Миколаївській області.
Виступаючий зазначив, що на сьогодні на території Миколаївської області
зареєстровано близько трьох тисяч людей, які захворіли на коронавірусну
інфекцію.
Підкреслив, що ситуація надто складна, але найгірша – у місті Миколаєві,
де спостерігається основна інтенсифікація процесу, пов'язаного із
захворюванням на COVID-19. Наголосив на необхідності придбання тестсистеми для екстракції РНК для Миколаївського обласного лабораторного
центру. Зазначив, що на сьогодні матеріалів для роботи, пов'язаної з COVID-19,
залишилося не більш як на півтора тижні.
Звернувся до присутніх на сесії депутатів щодо виділення з обласного
бюджету коштів для функціонування ПЦР-лабораторії, створеної при
Миколаївському обласному лабораторному центрі. Зробив акцент на тому, що
обласні ради інших областей України виділяють з обласного бюджету кошти
обласним лабораторним центрам для роботи ПЦР-лабораторій.
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Запропонував створити групу з числа депутатів обласної ради з метою
ознайомлення з роботою ПЦР-лабораторії при Миколаївському обласному
лабораторному центрі.
В обговоренні взяли участь: Поточняк Володимир (депутатська фракція
політичної партії "Наш край"), Олабін Вадим (депутатська фракція політичної
партії "Опозиційний блок"), Марін Григорій (депутатська група "Наша
Батьківщина - Миколаївщина"), Закусілов Андрій (депутатська фракція
політичної партії "Наш край"), Москаленко Вікторія – голова обласної ради.
У ході обговорення депутат обласної ради Марін Григорій порушив
питання, пов'язане з дефіцитом медичних працівників у районах нашої області,
зокрема, лікарів швидкої допомоги та сімейних лікарів.
Вніс пропозицію як депутатське звернення щодо передбачення в
обласному бюджеті Миколаївської області на 2021 рік кожному району
Миколаївської області коштів у сумі 5 млн гривень на придбання житла для
медичних працівників, які працюють у сільській місцевості.
Далі головуюча Москаленко Вікторія надала детальну інформацію щодо
питань, включених до порядку денного тридцять восьмої сесії сьомого
скликання. Наголосила на важливості прийняття проєктів рішень, які внесено
на її розгляд.
В обговоренні проєкту порядку денного тридцять восьмої сесії обласної
ради взяли участь: Олабін Вадим (депутатська фракція політичної партії
"Опозиційний блок"), Демченко Тетяна (депутатська фракція політичної партії
"Нова держава"), Москаленко Вікторія – голова обласної ради.
У ході обговорення проєкту порядку денного депутат обласної ради
Олабін Вадим звернувся з пропозицією щодо створення тимчасової комісії з
числа депутатів обласної ради з метою вивчення проблемних питань, які наразі
існують в КНП "Миколаївська обласна клінічна лікарня", власником якого є
Миколаївська обласна рада.
Депутат обласної ради Демченко Тетяна зазначила, що проєкт порядку
денного тридцять восьмої сесії сформовано вибірково. Нагадала, що на
попередніх сесіях обласної ради неодноразово вносилися пропозиції щодо
звітування облдержадміністрації на сесіях обласної ради про хід виконання
обласних програм, зокрема про хід виконання Програми розвитку
автомобільних доріг загального користування Миколаївської області.
Внесла пропозицію стосовно включення до порядку денного сесії питання
про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2020 рік.
Крім того, депутат обласної ради Демченко Тетяна запропонувала
включити до порядку денного депутатські звернення щодо:
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подальшого функціонування обласних закладів охорони здоров'я;
ситуації пов'язаної із жахливим станом автомобільних доріг державного і
місцевого значення та неможливістю для місцевих жителів у зв'язку з цим
дістатися до смт Єланець.
Далі слово для виступу надано Костиненко Тетяні, завідувачу центру
нефрології та гемодіалізу Миколаївської обласної клінічної лікарні.
Від імені медичних працівників центру нефрології та гемодіалізу
виступаюча звернулася до депутатів обласної ради з проханням підтримати
ініціативу щодо реорганізації центру нефрології та гемодіалізу Миколаївської
обласної клінічної лікарні у комунальне некомерційне підприємство як окремої
структури. Для прикладу навела аналогічну структуру, створену у місті Київ,
яка успішно розвивається.
З 01 квітня 2020 року, - зазначила виступаюча, - центр перейшов на
фінансування НСЗУ, згідно з яким кожна медична послуга є платною. Щомісяця
обласна лікарня отримує 4 млн 770 тис для надання медичних послуг хворим,
які проходять лікування методом гемодіалізу, але з цієї суми центр отримує
мізерні кошти, яких аж ніяк не вистачає для надання якісної медичної допомоги
хворим.
Головна проблема полягає в тому. – підкреслила виступаюча, - що у нині
діючій структурі КНП "Миколаївська обласна клінічна лікарня" центр не має
можливості самостійно розвиватися.
У разі створення окремої структури центр зможе самостійно
розпоряджатися коштами та спрямовувати їх виключно на закупівлю
медикаментів, виробів медичного призначення та надання якісних медичних
послуг хворим, які цього потребують.
В обговоренні взяли участь: Демченко Тетяна (депутатська фракція
політичної партії "Нова держава"), Закусілов Андрій (депутатська фракція
політичної партії "Наш край"), Москаленко Вікторія – голова обласної ради.
Далі головуюча Москаленко Вікторія висловила привітання депутату
обласної ради Боднар Надії з нагоди дня її народження. Побажала іменинниці
невичерпної енергії, щастя і добра, наснаги в усіх життєвих справах.
До головуючої Москаленко Вікторії звернувся депутат обласної ради
Ковальчук Петро стосовно включення до порядку денного сесії питання про
надання у користування мисливських угідь УТМР Новоодеського району
Миколаївської області.
Далі слово для виступу надано Кучерецькій Тетяні, депутату Миколаївської
міської ради. Виступаюча звернулася до присутніх на сесії депутатів від імені
батьків учнів Широколанівської загальноосвітньої школи Веселинівського
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району Миколаївської області з проханням посприяти у виділенні коштів на
проведення експертизи та ремонту цього навчального закладу.
Повідомила, що на розгляд сесії Веселинівської районної ради планується
внести питання про закриття Широколанівської загальноосвітньої школи, де
навчаються 150 учнів та працюють 22 педагогічні працівники. Підкреслила, що
підстав для закриття цього закладу освіти немає, оскільки відсутній висновок
про стан аварійності будівлі школи.
Сума коштів на проведення експертизи та ремонту Широколанівської
загальноосвітньої школи становить 108 тис. гривень, але в районному бюджеті
такі кошти відсутні, - зазначила виступаюча.
Звернення на адресу голови обласної ради та голови облдержадміністрації
результатів не дали, оскільки ніяких зрушень для вирішення цього питання не
відбулося.
В обговоренні взяли участь: Іванова Надія (депутатська фракція політичної
партії "Наш край"), Москаленко Вікторія – голова обласної ради.
У зв'язку з цим обласною радою надано таке доручення:
Обласній державній адміністрації відповідно до чинного законодавства та
делегованих повноважень вжити заходів для вирішення питання стосовно
виділення коштів на проведення експертизи та ремонту Широколанівської
загальноосвітньої школи Веселинівського району Миколаївської області.
Постійній комісії обласної ради з питань культури, науки і освіти, сім'ї та
молоді, спорту розглянути на засіданні комісії питання щодо виділення коштів
на проведення експертизи та ремонту Широколанівської загальноосвітньої
школи Веселинівського району Миколаївської області.
Далі проведено реєстрацію депутатів обласної ради за допомогою
електронної системи для голосування.
Всього обрано депутатів - 64
Зареєструвалися на сесії - 34
Відсутні з поважних причин – 30
Тридцять восьму сесію Миколаївської обласної ради сьомого скликання
оголошено відкритою.
(Лунає Державний Гімн України)
ЗАПРОШЕНІ: керівництво облдержадміністрації, представники засобів
масової інформації, працівники виконавчого апарату обласної ради.
Головуюча Москаленко Вікторія повідомила, що з метою недопущення
порушень санітарно-гігієнічних норм, захворювань людей та поширення
коронавірусної хвороби пленарне засідання обласної ради буде проводитися без
супроводження електронною системою голосування, а поіменне голосування
здійснюватиметься за допомогою мандатів шляхом опитування депутатів
членами лічильної комісії, обраної на сесії.
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Секретаріат сесії одноголосно обрано в кількості 2-х депутатів:
Білоконенко Наталія (депутатська фракція політичної партії "Європейська
солідарність"), Сіроштан Олександр (депутатська група "Опозиційна
платформа - "За життя").
Склад лічильної комісії затверджено одноголосно в кількості 3-х депутатів:
Лучний Микола (депутатська група "Опозиційна платформа - "За життя"),
Чорний Сергій (депутатська фракція політичної партії "Європейська
солідарність"), Гладун Світлана (депутатська група).
Перед затвердженням проєкту порядку денного тридцять восьмої сесії
обласної ради Москаленко Вікторія запропонувала питання порядку денного
під № 10 "Про призначення Федорової С.Ф. на посаду директора
КНП "Миколаївський обласний центр лікування інфекційних хвороб"
розглянути першим.
Порядок денний тридцять восьмої сесії Миколаївської обласної ради
затверджено одноголосно з урахуванням пропозицій депутатів обласної ради
Демченко Тетяни, Маріна Григорія, Олабіна Вадима, Ковальчука Петра, які
запропоновано включити до порядку денного сесії як депутатські запити.
Олабін Вадим запропонував не включати до складу тимчасової комісії з
вивчення проблемних питань КНП "Миколаївська обласна клінічна лікарня"
представників управління охорони здоров'я облдержадміністрації з метою
об'єктивності оцінки ситуації, що склалася.
Депутат обласної ради Демченко Тетяна запропонувала протокольним
дорученням затвердити конкретну дату проведення наступної сесії обласної
ради (протягом 10-ти днів), на якій розглянути питання внесення змін до
обласного бюджету Миколаївської області на 2020 рік.
До порядку денного тридцять восьмої сесії Миколаївської обласної ради
сьомого скликання включено такі питання:
1.
Про призначення Федорової С.Ф. на посаду директора
КНП "Миколаївський обласний центр лікування інфекційних хвороб".
Інформує: Москаленко Вікторія – голова обласної ради.
2.
Про внесення змін до Комплексної соціально-економічної програми
забезпечення громадян житлом у Миколаївській області на 2018-2022 роки.
Доповідач: Григор’єва Світлана – в.о. начальника управління
містобудування та архітектури облдержадміністрації.
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3.
Про внесення змін до Цільової регіональної програми підтримки
індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житловопобутових умов сільського населення "Власний дім" на 2018-2023 роки.
Доповідач: Рачковський Сергій - голова спеціалізованої кредитнофінансової господарської організації "Миколаївський
обласний фонд підтримки індивідуального житлового
будівництва на селі".
4.
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 2020-2022
роки, та надання населенню області медичних послуг понад обсяг,
передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування
населення.
Доповідач: Савчук Любов - начальник планово-фінансового
відділу, головний бухгалтер управління охорони
здоров’я облдержадміністрації.
5.
Про надання згоди на безоплатну передачу індивідуально
визначеного майна з державної власності у спільну власність територіальних
громад сіл, селищ, міст Миколаївської області.
Доповідач: Барна Федір – генеральний директор Комунального
підприємства "Миколаївський міжнародний аеропорт"
Миколаївської обласної ради.
6.
Про внесення доповнення до рішення обласної ради від 12 червня
2020 року № 9.
Доповідач: Москаленко Вікторія – голова обласної ради.
7.
Про зміну типу та найменувань закладів освіти, що належать до
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської
області, та затвердження їх статутів.
Доповідач: Удовиченко Олена – директор департаменту освіти і
науки облдержадміністрації.
8.
Про зміну типу та назви Комунального вищого навчального закладу
"Первомайський медичний коледж" та затвердження його Статуту.
Доповідач: Савчук Любов - начальник планово-фінансового
відділу, головний бухгалтер управління охорони
здоров’я облдержадміністрації.
9.
Про обрання представників громадськості до складу поліцейської
комісії Управління патрульної поліції в Миколаївській області.
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Доповідач: Москаленко Вікторія – голова обласної ради.
10. Про обрання представників громадськості до складу поліцейської
комісії Управління поліції охорони в Миколаївській області.
Доповідач: Москаленко Вікторія – голова обласної ради.
11. Про внесення змін до розподілу субвенції з обласного бюджету
місцевим бюджетам на співфінансування впровадження проєктів-переможців
обласного конкурсу проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування.
Доповідач: Москаленко Вікторія – голова обласної ради.
12. Про внесення змін до Положення про конкурс на посаду керівника
комунального закладу загальної середньої освіти.
Доповідач: Москаленко Вікторія – голова обласної ради.
13. Про внесення змін до рішення обласної ради від 16 жовтня 2009
року № 16 "Про обласну премію імені Федора Іванова – Героя України".
Доповідач: Москаленко Вікторія – голова обласної ради.
14. Про надання згоди на безоплатну передачу індивідуально
визначеного майна зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
Миколаївської області у комунальну власність територіальних громад області.
Доповідач: Удовиченко Олена – директор департаменту освіти і
науки облдержадміністрації
15.

Про депутатський запит депутата обласної ради Катрича А.П.
Доповідач: Катрич Анатолій – депутат обласної ради.

16.

Про депутатський запит депутата обласної ради Крета Ю.В.
Доповідач: Крет Юрій – депутат обласної ради.

17. Про депутатський запит депутата обласної ради Чорного С.В.
стосовно коригування проєкту на будівництво нового навчального корпусу
Мостівської загальноосвітньої школи.
Доповідач: Чорний Сергій – депутат обласної ради.
18. Про депутатський запит депутата обласної ради Чорного С.В.
стосовно ситуації навколо водноспортивної бази "Спартак".
Доповідач: Чорний Сергій – депутат обласної ради.

8
19.

Про зняття з контролю рішень обласної ради.
Доповідач: Москаленко Вікторія – голова обласної ради.

20. Про депутатський запит депутата обласної ради Демченко Т.В.
Доповідач:

Москаленко Вікторія – голова обласної ради.

21. Про депутатський запит депутата обласної ради Маріна Г.А.
Доповідач:

Москаленко Вікторія – голова обласної ради.

22. Про депутатський запит депутата обласної ради Олабіна В.В.
Доповідач:

Москаленко Вікторія – голова обласної ради.

23. Про депутатський запит депутата обласної ради Ковальчука П.В.
Доповідач:

Москаленко Вікторія – голова обласної ради.

1. СЛУХАЛИ:
Про
призначення
Федорової
С.Ф.
на
посаду
директора
КНП "Миколаївський обласний центр лікування інфекційних хвороб".
Інформує: Москаленко Вікторія – голова обласної ради.
Проведено відкрите поіменне голосування за прийняття проєкту рішення
обласної ради.
Підсумки голосування:
"за" – 34
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 0
"всього" – 34.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 1 додається та формується в окрему справу).
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2. СЛУХАЛИ:
Про внесення змін до Комплексної соціально-економічної програми
забезпечення громадян житлом у Миколаївській області на 2018-2022 роки.
Доповідач: Григор’єва Світлана – в.о. начальника управління
містобудування та архітектури облдержадміністрації.
Проведено відкрите поіменне голосування за прийняття проєкту рішення
обласної ради.
Підсумки голосування:
"за" – 34
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 0
"всього" – 34.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 2 додається та формується в окрему справу).
Депутат обласної ради Демченко Тетяна звернулася на сесії до заступника
голови облдержадміністрації Стахевич Тетяни із запитанням щодо звіту
облдержадміністрації на сесії обласної ради про хід виконання Програми
економічного і соціального розвитку Миколаївської області на 2015-2017 роки
"Миколаївщина-2017".
Відповідаючи на запитання депутата обласної ради Демченко Тетяни,
заступник голови облдержадміністрації Стахевич Тетяна зазначила, що обласна
державна адміністрація та її структурні підрозділи виконують свої функції та
повноваження відповідно до чинного законодавства.
Звіти про виконання усіх програм, які діють на території Миколаївської
області, своєчасно надаються до обласної ради для розгляду депутатами.
3. СЛУХАЛИ:
Про внесення змін до Цільової регіональної програми підтримки
індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житловопобутових умов сільського населення "Власний дім" на 2018-2023 роки.
Доповідач: Рачковський Сергій - голова спеціалізованої кредитнофінансової господарської організації "Миколаївський
обласний фонд підтримки індивідуального житлового
будівництва на селі".
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Проведено відкрите поіменне голосування за прийняття проєкту рішення
обласної ради.
Підсумки голосування:
"за" – 34
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 0
"всього" – 34.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 3 додається та формується в окрему справу).
4. 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 2020-2022
роки, та надання населенню області медичних послуг понад обсяг,
передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування
населення.
Доповідач: Савчук Любов - начальник планово-фінансового
відділу, головний бухгалтер управління охорони
здоров’я облдержадміністрації.
В обговоренні взяли участь: Демченко Тетяна (депутатська фракція
політичної партії "Нова держава"), Стахевич Тетяна - заступник голови
облдержадміністрації, Москаленко Вікторія – голова обласної ради.
У ході обговорення депутат обласної ради Демченко Тетяна порушила
питання щодо загальної суми коштів, необхідної для вирішення нагальних
проблем обласних закладів охорони здоров'я.
Проведено відкрите поіменне голосування за прийняття проєкту рішення
обласної ради.
Підсумки голосування:
"за" – 34
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 0
"всього" – 34.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 4 додається та формується в окрему справу
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5. СЛУХАЛИ:
Про надання згоди на безоплатну передачу індивідуально визначеного
майна з державної власності у спільну власність територіальних громад
сіл, селищ, міст Миколаївської області.
Доповідач: Барна Федір – генеральний директор Комунального
підприємства "Миколаївський міжнародний аеропорт"
Миколаївської обласної ради.
В обговоренні взяли участь: Катрич Анатолій (депутатська група "Наша
Батьківщина - Миколаївщина"), Іванова Надія (депутатська фракція політичної
партії "Наш край"), Колесніков Валерій (депутатська група "Опозиційна
платформа - "За життя"), Демченко Тетяна (депутатська фракція політичної
партії "Нова держава"), Стахевич Тетяна - заступник голови
облдержадміністрації, Закусілов Андрій (депутатська фракція політичної партії
"Наш край"), Невінчанний Максим (депутатська група "Опозиційна
платформа - "За життя"), Марін Григорій (депутатська група "Наша
Батьківщина - Миколаївщина"), Олабін Вадим (депутатська фракція політичної
партії "Опозиційний блок"), Лучний Микола (депутатська група "Опозиційна
платформа - "За життя"), Москаленко Вікторія – голова обласної ради.
З урахуванням обговорення проведено відкрите поіменне голосування за
прийняття проєкту рішення обласної ради.
Підсумки голосування:
"за" – 32
"проти" – 0
"утримались" – 2
"не голосували" - 0
"всього" – 34.
ВИРІШИЛИ: (рішення не прийнято).
Головуюча Москаленко Вікторія запропонувала продовжити розгляд
наступних питань порядку денного тридцять восьмої сесії обласної ради.
До підсумкового голосування з питання "Про надання згоди на безоплатну
передачу індивідуально визначеного майна з державної власності у спільну
власність територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області"
вирішено повернутися пізніше.
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6. СЛУХАЛИ:
Про внесення доповнення до рішення обласної ради від 12 червня
2020 року № 9.
Доповідач: Москаленко Вікторія – голова обласної ради.
В обговоренні взяли участь: Олабін Вадим (депутатська фракція
політичної партії "Опозиційний блок"), Москаленко Вікторія – голова обласної
ради.
Член лічильної комісії Чорний Сергій повідомив, що лічильна комісія
повторно підрахувала голоси депутатів за проєкт рішення "Про надання згоди
на безоплатну передачу індивідуально визначеного майна з державної власності
у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської
області" та оголосив результати голосування, які наразі є такими:
Підсумки голосування:
"за" – 33
"проти" – 0
"утримались" – 1
"не голосували" - 0
"всього" – 34.
Далі проведено відкрите поіменне голосування за прийняття проєкту
рішення обласної ради "Про внесення доповнення до рішення обласної ради від
12 червня 2020 року № 9".
Підсумки голосування:
"за" – 32
"проти" – 0
"утримались" – 1
"не голосували" - 0
"всього" – 33.
Депутат обласної ради Гуринчук Дмитро (позафракційний) звернувся до
члена лічильної комісії Чорного Сергія стосовно того, що його прізвище не
оголошувалося під час голосування за проєкт рішення "Про надання згоди на
безоплатну передачу індивідуально визначеного майна з державної власності у
спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської
області" та за проєкт рішення "Про внесення доповнення до рішення обласної
ради від 12 червня 2020 року № 9".
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Зазначив, що має свою суб'єктивну думку щодо рішення, яке стосується
КП "Миколаївський міжнародний аеропорт". Підкреслив, що на ремонт
техніки, яка тривалий час перебувала у користуванні, необхідно буде виділяти
значні суми з обласного бюджету. Тому прийняття цього рішення вважає
необдуманим та нераціональним, у зв'язку з цим голосуватиме проти його
прийняття.
Головуюча Москаленко Вікторія повідомила про закриття пленарного
засідання обласної ради у зв'язку з відсутністю на сесії більшої частини
депутатського корпусу від загального складу ради.
На цьому роботу тридцять восьмої сесії Миколаївської
сьомого скликання оголошено завершеною.

обласної ради

/Лунає Державний Гімн України/

Голова обласної ради

Галина ФЕДУЛОВА 37 01 63

Вікторія МОСКАЛЕНКО

