УКРАЇНА
МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
ПРОТОКОЛ
Від 02 жовтня 2020 року № 39
м. Миколаїв

Тридцять дев'ята позачергова сесія
обласної ради сьомого скликання
Місце проведення:
сесійний зал обласної ради
Початок: 11 година 30 хвилин

Перед тим, як розпочати роботу тридцять дев'ятої позачергової сесії
Миколаївської обласної ради сьомого скликання, головуюча Москаленко
Вікторія повідомила, про звернення трудового колективу КП "Миколаївський
міжнародний аеропорт" за підписом 51 працівника, який звернувся до депутатів
обласної ради з наполегливим проханням надати згоду на безоплатну передачу
індивідуально визначеного майна з державної власності у спільну власність
територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області, з урахуванням
Програми розвитку КП "Миколаївський міжнародний аеропорт" на 2017-2020
роки.
Трудовий колектив аеропорту закликав депутатів дослухатися до нагальних
потреб комунального підприємства та не перекреслювати досягнення,
напрацьовані протягом багатьох років його роботи.
Далі головуюча повідомила про те, що порядок денний тридцять дев'ятої
позачергової сесії обласної ради максимально скорочено.
На розгляд сесії, - підкреслила головуюча, - внесено лише найбільш
нагальні питання, які мають надзвичайно важливе значення для територіальних
громад Миколаївської області.
До головуючої Москаленко Вікторії звернулася депутат обласної ради
Гладун Світлана з пропозицією вшанувати хвилиною мовчання пам'ять
загиблих в авіаційній катастрофі біля міста Чугуїв на Харківщині, серед яких
був Володимир Олабін, син депутата Миколаївської обласної ради Вадима
Олабіна, та житель м.Миколаєва Андрій Померанцев.
/Хвилина мовчання/
Далі проведено реєстрацію депутатів обласної ради, присутніх у сесійному
залі, за допомогою електронної системи для голосування.
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Всього обрано депутатів - 64
Зареєструвалися на сесії - 33
Відсутні з поважних причин – 31
Тридцять дев'яту позачергову сесію Миколаївської обласної ради сьомого
скликання оголошено відкритою.
(Лунає Державний Гімн України)
ЗАПРОШЕНІ: керівництво облдержадміністрації, керівники управлінь,
представники засобів масової інформації, працівники виконавчого апарату
обласної ради.
Склад секретаріату затверджено в кількості 2-х депутатів: Білоконенко
Наталія (депутатська фракція політичної партії "Європейська солідарність"),
Дранов Володимир (депутатська група).
Перед затвердженням проєкту порядку денного тридцять дев'ятої
позачергової сесії обласної ради депутат обласної ради Ясинський Олександр
вніс пропозицію стосовно зміни черговості розгляду питань порядку денного.
Зокрема, запропонував питання порядку денного № 2, № 6 та № 7 розглянути
першочергово.
Депутат обласної ради Казюка Олександр запропонував включити до
порядку денного тридцять дев'ятої позачергової сесії обласної ради питання про
надання мисливських угідь Новоодеській організації УТМР.
Пропозицію депутата Ясинського Олександра проголосовано за допомогою
електронної системи для голосування.
Підсумки голосування:
"за" – 16
"проти" – 0
"утримались" – 2
"не голосували" - 15
"всього" – 33.
Далі на голосування поставлено пропозицію депутата обласної ради
Казюки Олександра.
Підсумки голосування:
"за" – 27
"проти" – 0
"утримались" – 1
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"не голосували" - 5
"всього" – 33.
Проєкт порядку денного тридцять дев'ятої позачергової сесії обласної ради
поставлено на голосування за допомогою електронної системи для голосування.
Підсумки голосування:
"за" – 32
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 1
"всього" – 33.
Запропоновано повторно проголосувати проєкт порядку денного тридцять
дев'ятої позачергової сесії обласної ради.
Підсумки голосування:
"за" – 33
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 0
"всього" – 33.
До порядку денного тридцять дев'ятої позачергової сесії Миколаївської
обласної ради сьомого скликання включено такі питання:
1. 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.
2. 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.
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3. 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.
4. 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.
5. Про внесення
12 червня 2020 року № 9.

доповнення

до

рішення

обласної

ради

від

Доповідач: Москаленко Вікторія – голова обласної ради.
6. Про обрання представників громадськості до складу поліцейської
комісії Управління патрульної поліції в Миколаївській області.
Доповідач: Москаленко Вікторія – голова обласної ради.
7. Про обрання представників громадськості до складу поліцейської
комісії Управління поліції охорони в Миколаївській області.
Доповідач: Москаленко Вікторія – голова обласної ради.

1. 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.
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Підсумки голосування:
"за" – 31
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 2
"всього" – 33.
ВИРІШИЛИ: (рішення не прийнято).
2. 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.
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" - 0
"всього" – 33.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 1 додається та формується в окрему справу).
3. СЛУХАЛИ:
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.
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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" – 0
"не голосували" - 0
"всього" – 33.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 2 додається та формується в окрему справу).
4. СЛУХАЛИ:
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.
В обговоренні взяли участь: Удовиченко Олена – директор департаменту
освіти і науки облдержадміністрації, Москаленко Вікторія – голова обласної
ради.
Головуюча Москаленко Вікторія озвучила рекомендації постійної комісії
обласної ради з питань регіонального розвитку, планування, бюджету, фінансів
та інвестицій, згідно з якими запропоновано внести зміни до найменування
об'єкта будівництва, виклавши його у такій редакції:
"Нове будівництво Новобузького закладу загальної середньої
освіти № 1 Новобузької міської ради Миколаївської області за адресою:
вул. Гребеннікова, 27, м. Новий Буг Новобузького району Миколаївської області
(у тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації та проведення
експертизи)".
Запропоновано внести зміни до назви проєкту рішення з урахуванням
рішень обласної ради від 26 грудня 2019 року № 15 "Про обласний бюджет
Миколаївської області на 2020 рік" та від 12 червня 2020 року № 8 "Про
внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2020 рік",
виклавши її у такій редакції:
"Про внесення змін до розподілу субвенції з обласного бюджету місцевим
бюджетам на співфінансування впровадження проєктів-переможців обласного
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конкурсу проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування та внесення
змін до рішення обласної ради від 26 грудня 2019 року № 15 "Про обласний
бюджет Миколаївської області на 2020 рік".
Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради.
Підсумки голосування:
"за" – 32
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 1
"всього" – 33.
Запропоновано повторно проголосувати проєкт рішення обласної ради.
Проведено повторне поіменне голосування за допомогою електронної
системи для голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради.
Підсумки голосування:
"за" – 33
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 0
"всього" – 33.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 3 додається та формується в окрему справу
5. СЛУХАЛИ:
Про внесення доповнення до рішення обласної ради від 12 червня
2020 року № 9.
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" – 0
"не голосували" - 1
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"всього" – 33.
ВИРІШИЛИ: (рішення не прийнято).
6. СЛУХАЛИ:
Про обрання представників громадськості до складу поліцейської комісії
Управління патрульної поліції 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" – 30
"проти" – 1
"утримались" – 0
"не голосували" - 2
"всього" – 33.
Проведено повторне поіменне голосування за допомогою електронної
системи для голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради.
Підсумки голосування:
"за" – 30
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 3
"всього" – 33.
В обговоренні проєкту рішення обласної ради взяли участь: Марін
Григорій (депутатська група "Наша Батьківщина - Миколаївщина"), Ніколенко
Анатолій (депутатська фракція політичної партії "ВО "Батьківщина"), Даніла
Віталій – начальник Управління патрульної поліції в Миколаївській області,
Барна Федір (позафракційний), Москаленко Вікторія – голова обласної ради.
Запропоновано повторно проголосувати проєкт рішення обласної ради
"Про обрання представників громадськості до складу поліцейської комісії
Управління патрульної поліції в Миколаївській області".
Проведено повторне поіменне голосування за допомогою електронної
системи для голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради.
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Підсумки голосування:
"за" – 29
"проти" – 0
"утримались" – 1
"не голосували" - 3
"всього" – 33.
ВИРІШИЛИ: (рішення не прийнято).

Головуюча Москаленко Вікторія повідомила що у зв'язку з відсутністю на
сесії більшої частини депутатського корпусу від загального складу ради сесія
оголошується закритою.
На цьому роботу пленарного засідання обласної рали завершено.
/Лунає Державний Гімн України/

Голова обласної ради

Галина ФЕДУЛОВА 37 01 63

Вікторія МОСКАЛЕНКО

