УКРАЇНА
МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
ПРОТОКОЛ
27 квітня 2017 року № 13
м.Миколаїв

Тринадцята позачергова сесія обласної
ради сьомого скликання
Місце проведення:
сесійний зал обласної ради,
10 година

Перед початком роботи тринадцятої позачергової сесії обласної ради
сьомого скликання головуюча Москаленко В.В. повідомила про вручення
державних відзнак і нагород.
Розпорядженням Голови Верховної Ради України за вагомий особистий
внесок у справу соціального захисту учасників ліквідації аварії на
Чорнобильській АЕС, активну громадську діяльність Почесною грамотою
Верховної Ради України нагороджено СІМОНЯНА Рубіка Хачатуровича, голову
Миколаївської обласної Всеукраїнської громадської організації інвалідів "Союз
Чорнобиль України".
За вагомий особистий внесок у вирішення соціальних питань воїнівінтернаціоналістів і членів їх сімей, розвиток ветеранського руху, патріотичне
виховання молоді та активну громадську діяльність Грамотою Верховної Ради
України нагороджено БОДНАРА Миколу Петровича, голову Жовтневого
районного осередку Української спілки ветеранів Афганістану.
За вагомий особистий внесок у вдосконалення роботи контактного центру з
метою забезпечення оперативного реагування органів виконавчої влади та
звернення громадян, сумлінну працю та високий професіоналізм Грамотою
Верховної Ради України нагороджено ФОМЕНКА Георгія Вадимовича,
директора контактного центру Миколаївської області.
За вагомий особистий внесок у розвиток місцевого самоврядування, плідну
депутатську діяльність, спрямовану на активне вирішення соціальноекономічних питань територіальної громади, високий професіоналізм та з
нагоди дня народження Почесною грамотою обласної ради нагороджено
КОРМИШКІНА Юрія Анатолійовича, депутата обласної ради, голову постійної
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комісії Миколаївської обласної ради сьомого скликання з питань аграрної
політики, земельних відносин та соціального розвитку села.
За вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної легкої промисловості
та впровадження сучасних технологій, багаторічну сумлінну працю, високий
професіоналізм, благодійну підтримку учасників АТО Почесною грамотою
обласної ради нагороджено ВУСИКА Валентина Юрійовича, депутата
Первомайської районної ради сьомого скликання.
Почесні нагороди та квіти вручили голова обласної ради Москаленко В.В.
та перший заступник голови облдержадміністрації Бонь В.В.
Від імені депутатського корпусу обласної ради Москаленко В.В. привітала
нагороджених, побажала міцного здоров’я, незгасної життєвої енергії, успіхів у
подальшій трудовій діяльності.
Далі головуюча Москаленко В.В. продовжила ведення сесії.
Проведено реєстрацію депутатів, присутніх у сесійному залі, за допомогою
електронної системи голосування.
Всього обрано депутатів - 64
Зареєструвалися на сесії - 50
Відсутні з поважних причин - 14.
Тринадцяту позачергову сесію Миколаївської обласної ради сьомого
скликання оголошено відкритою.
Лунає Державний Гімн України.
ЗАПРОШЕНІ: народні депутати України, керівництво облдержадміністрації, голови обласної ради попередніх скликань, голови районних рад
та райдержадміністрацій, міські голови, керівники ряду підприємств,
департаментів та управлінь, представники засобів масової інформації,
працівники виконавчого апарату обласної ради тощо.
Головуюча вносить пропозицію про обрання секретаріату сесії у кількості
2-х депутатів: Білоконенко Н.Я. ((політична партія "Блок Петра Порошенка
"Солідарність"), Дранов В.І. (політична партія "Опозиційний блок").
Склад секретаріату сесії затверджено одноголосно.
Перед затвердженням порядку денного та регламенту роботи тринадцятої
позачергової сесії обласної ради головуюча Москаленко В.В. повідомила, що до
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проекту порядку денного сесії за пропозицією постійної комісії обласної ради з
питань регіонального розвитку, планування, бюджету, фінансів та інвестицій
включено питання "Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до
Кабінету Міністрів України, Міністерства охорони здоров’я України щодо
збільшення обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань,
збільшення обсягів фінансування за програмою 2301400 "Забезпечення
медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів
програмного характеру" та забезпечення області імунобіологічними
препаратами".
В обговоренні проекту порядку денного тринадцятої позачергової сесії
обласної ради взяли участь: Талпа М.В. (політична партія "Блок Петра
Порошенка "Солідарність"), Олабін В.В. (політична партія "Опозиційний
блок"), Демченко Т.В. (політична партія "Нова держава"), Кормишкін Ю.А.
(політична партія "Наш край"), Рубський Г.І. (політична партія "Відродження"),
Фроленко В.О. (політична партія "Опозиційний блок"), Сторчеус В.О.
(політична партія "Українське об’єднання патріотів – "УКРОП"),
Москаленко В.В. – голова обласної ради.
У ході обговорення проекту порядку денного тринадцятої позачергової
сесії обласної ради депутатами обласної ради було внесено ряд суттєвих
пропозицій, зокрема:
депутат обласної ради Талпа М.В. запропонував поставити на голосування
порядок денний тринадцятої позачергової сесії обласної ради, який пройшов усі
постійні комісії та затверджений на президії обласної ради;
депутат обласної ради Олабін В.В. зауважив, що питання, додатково внесені
облдержадміністрацією на розгляд тринадцятої позачергової сесії обласної
ради, включені до порядку денного з порушенням Регламенту Миколаївської
обласної ради сьомого скликання. Підкреслив, що проекти рішень обласної
ради подаються на ім'я голови обласної ради не пізніш як за 20 робочих днів до
початку пленарного засідання ради.
Зазначив, що, мабуть саме з цих причин головою обласної ради прийнято
рішення щодо проведення позачергової сесії обласної ради.
Запропонував
зняти з розгляду на сесії питання, які внесені з
порушенням вимог чинного законодавства та Регламенту Миколаївської
обласної ради сьомого скликання.
Під час обговорення депутат обласної ради Демченко Т.В. запропонувала
поставити на голосування питання про визначення чергової чи позачергової
сесії обласної ради;
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заслухати на пленарному засіданні обласної ради інформацію посадових осіб
облдержадміністрації про хід виконання рішення обласної ради від 30 березня
2017 року № 12 "Про хід виконання рішень обласної ради, пов’язаних із
ситуацією, що склалася в дорожньому господарстві, та критичний стан доріг
державного значення у Миколаївській області";
підготувати Звернення до Кабінету Міністрів України, Президента України
щодо погашення заборгованості із заробітної плати працівникам
ДП "Суднобудівний завод імені 61 комунара" та відновлення роботи цього
державного підприємства.
Депутат обласної ради Фроленко В.О. вніс пропозицію щодо зміни
черговості розгляду питань, включених до порядку денного тринадцятої
позачергової сесії обласної ради. Зокрема, запропонував розглянути останніми
такі питання:
"Про припинення трудових відносин із художнім керівником Миколаївського
академічного
художнього
російського
драматичного
театру
Кравченком Миколою Антоновичем";
"Про призначення Свистуна Артема Олександровича на посаду
директора – художнього керівника Миколаївського академічного художнього
російського драматичного театру";
"Про невиконання депутатом Миколаївської обласної ради сьомого скликання
Скорим М.В. обов’язків депутата обласної ради".
Депутат обласної ради Сторчеус В.О. вніс пропозицію включити до
розділу "Різне" порядку денного тринадцятої позачергової сесії обласної ради
звернення трудового колективу Миколаївського морського торговельного порту,
члени якого вкрай обурені свавіллям керівництва Миколаївської філії
державного підприємства "Адміністрація морських портів України".
Далі головуюча Москаленко В.В. поставила на голосування пропозиції
депутатів, які були внесені в ході обговорення проекту порядку денного
тринадцятої позачергової сесії обласної ради.
Пропозиції депутатів обласної ради проголосовано за допомогою
електронної системи для голосування.
Першою на голосування поставлено пропозицію депутата обласної ради
Талпи М.В. щодо підтримання порядку денного тринадцятої позачергової сесії
обласної ради, який погоджено усіма постійними комісіями та президією
обласної ради.
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Підсумки голосування:
"за" – 41
"проти" – 7
"утримались" – 1
"не голосували" - 5
"всього" – 54
Наступною проголосовано пропозицію депутата обласної ради
Демченко Т.В. щодо критичного стану доріг державного значення у
Миколаївській області.
Підсумки голосування:
"за" – 25
"проти" – 5
"утримались" – 8
"не голосували" - 17
"всього" – 55
Далі на голосування поставлено пропозицію депутата обласної ради
Демченко Т.В. щодо підготовки Звернення до Кабінету Міністрів України,
Президента України стосовно погашення заборгованості із заробітної плати
працівникам ДП "Суднобудівний завод імені 61 комунара" та відновлення
роботи цього державного підприємства.
Підсумки голосування:
"за" – 20
"проти" – 3
"утримались" – 17
"не голосували" - 15
"всього" – 55
Останньою проголосовано пропозицію депутата обласної ради
Фроленка В.О. щодо зміни черговості розгляду питань, включених до порядку
денного тринадцятої позачергової сесії обласної ради.
Підсумки голосування:
"за" – 15
"проти" – 9
"утримались" – 16
"не голосували" - 15
"всього" – 55
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Далі проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи
для голосування за прийняття порядку денного тринадцятої позачергової сесії
обласної ради з доповненнями в цілому.
Підсумки голосування:
"за" – 43
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 12
"всього" – 55
До порядку денного тринадцятої позачергової сесії обласної ради сьомого
скликання включено такі питання:
1. Про визнання Російської Федерації державою-агресором.
Доповідач: Бонь В.В. – перший заступник голови облдержадміністрації.
2. Про звіт начальника державної екологічної інспекції у Миколаївській області
Бабенка В.А.
Доповідач: Бабенко В.А. – начальник державної екологічної інспекції у
Миколаївській області.
3. Про скасування рішення обласної ради сьомого скликання від 10 червня
2016 року № 18.
Доповідач: Бонь В.В. – перший заступник голови облдержадміністрації.
4. Про припинення трудових відносин із художнім керівником Миколаївського
академічного
художнього
російського
драматичного
театру
Кравченком Миколою Антоновичем.
Доповідач: Димитров М.Ф. - начальник управління
національностей та релігій облдержадміністрації.

культури,

5. Про призначення Свистуна Артема Олександровича на посаду директора –
художнього керівника Миколаївського академічного художнього російського
драматичного театру.
Доповідач: Димитров М.Ф. - начальник управління
національностей та релігій облдержадміністрації.

культури,
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6. Про невиконання депутатом Миколаївської обласної ради сьомого скликання
Скорим М.В. обов’язків депутата обласної ради.
Доповідач: Москаленко В.В. – голова обласної ради.
7. Про звіт обласної державної адміністрації щодо виконання у 2016 році завдань
та заходів Програми економічного і соціального розвитку Миколаївської
області на 2015-2017 роки "Миколаївщина-2017".
Доповідач: Кушнір О.В. – заступник голови облдержадміністрації.
8. Пpо затвеpдження звіту про виконання обласного бюджету Миколаївської
області та резервного фонду непередбачених видатків за 2016 рік.
Доповідач: Іщенко
В.П.
–
директор
облдержадміністрації.

департаменту

фінансів

9. Про внесення доповнень до Програми економічного і соціального розвитку
Миколаївської області на 2015-2017 роки "Миколаївщина-2017".
Доповідач: Кушнір О.В. – заступник голови облдержадміністрації.
10. Про внесення змін до обласної Програми часткового відшкодування кредитів
на реалізацію енергозберігаючих заходів у житловому фонді на 2016-2020 роки.
Доповідач: Гладков Є.Л. – начальник управління житлово-комунального
господарства облдержадміністрації.
11. Про затвердження обласної Комплексної програми профілактики злочинності
та вдосконалення системи захисту конституційних прав і свобод громадян у
Миколаївській області на 2017-2021 роки.
Доповідач: Фісун Р.П. – завідувач сектору взаємодії з правоохоронними
органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації.
12. Про внесення змін і доповнень до обласної Програми "Молодь Миколаївщини"
на 2016-2020 роки.
Доповідач: Волчецький Р.В. – виконувач обов’язків начальника
управління з питань молоді та туризму облдержадміністрації.
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13. Про внесення змін до обласної Програми відпочинку та оздоровлення дітей
Миколаївської області на 2014-2018 роки.
Доповідач: Волчецький Р.В. – виконувач обов’язків начальника
управління з питань молоді та туризму облдержадміністрації.
14. Про визнання таким, що втратило чинність, рішення обласної ради від
30 липня 2015 року № 11.
Доповідач: Сікорський С.В. – виконувач обов’язків начальника
управління інфраструктури облдержадміністрації.
15. Про перейменування комунального підприємства "Миколаївської обласної ради
"Агентство розвитку" та внесення змін до його Статуту.
Доповідач: Сікорський С.В. – виконувач обов’язків начальника
управління інфраструктури облдержадміністрації.
16. Про затвердження Програми розвитку комунального підприємства
"Миколаївський міжнародний аеропорт" Миколаївської обласної ради на
2017-2020 роки.
Доповідач: Сікорський С.В. – виконувач обов’язків начальника
управління інфраструктури облдержадміністрації.
17. Про визнання таким, що втратило чинність, рішення обласної ради від
12 березня 2016 року № 41.
Доповідач: Гайдаржи В.В. – заступник голови облдержадміністрації.
18. Про перейменування комунального підприємства "Обласне архітектурнопланувальне бюро" Миколаївської обласної ради та внесення змін до його
Статуту.
Доповідач: Гайдаржи В.В. – заступник голови облдержадміністрації.
19. Про внесення змін та доповнень до Комплексної програми соціального захисту
населення "Турбота" на період до 2020 року.
Доповідач: Бєлкіна Л.П. – виконуючий обов’язки директора
департаменту соціального захисту населення
облдержадміністрації.
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20. Про внесення змін до обласної Програми "Безбар’єрна Миколаївщина" на
період до 2020 року.
Доповідач: Бєлкіна Л.П. – виконуючий обов’язки директора
департаменту соціального захисту населення
облдержадміністрації.
21. Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2017 рік.
Доповідач: Іщенко
В.П.
–
директор
облдержадміністрації.

департаменту

фінансів

22. Про хід виконання рішення обласної ради від 10 листопада 2016 року №8 "Про
звіт начальника управління охорони здоров’я облдержадміністрації
Капусти М.О. щодо організації системи охорони здоров’я у лікарняних
закладах Миколаївської області".
Доповідач: Кіндратів В.З. – заступник голови облдержадміністрації.
23. Про виконання Комплексної програми соціального захисту населення
"Турбота" у 2014-2016 роках.
Доповідач: Бєлкіна Л.П. – виконуючий обов’язки директора
департаменту соціального захисту населення
облдержадміністрації.
24. Про перейменування Миколаївської обласної інфекційної лікарні та внесення
змін до її Статуту.
Доповідач: Дячук Ю.К. – заступник начальника управління охорони
здоров'я облдержадміністрації.
25. Про перейменування Миколаївського обласного Будинку дитини та внесення
змін до його Статуту.
Доповідач: Дячук Ю.К. – заступник начальника управління охорони
здоров'я облдержадміністрації.
26. Про внесення змін до Статуту Миколаївського коледжу культури і мистецтв.
Доповідач: Димитров М.Ф. - начальник управління
національностей та релігій облдержадміністрації.

культури,
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27. Про внесення змін до Статуту Центру олімпійської підготовки з баскетболу.
Доповідач: Садовський О.В. – начальник відділу з питань фізичної
культури і спорту облдержадміністрації.
28. Про внесення змін до Статуту Центру олімпійської підготовки з пріоритетних
видів спорту.
Доповідач: Садовський О.В. – начальник відділу з питань фізичної
культури і спорту облдержадміністрації.
29. Про внесення змін до Положення про комунальний заклад "Миколаївський
центр соціально-психологічної реабілітації дітей" Миколаївської обласної ради.
Доповідач: Осауленко І.Є. – начальник служби у справах дітей
облдержадміністрації.
30. Про
Звернення
фракції
"Всеукраїнське
об’єднання
"Батьківщина"
Миколаївської обласної ради щодо необхідності проведення Всеукраїнського
референдуму з питання заборони продажу земель сільськогосподарського
призначення в Україні.
Доповідач: Соколов М.В. – голова депутатської фракції "Всеукраїнське
об’єднання "Батьківщина" у Миколаївській обласній раді.
31. Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Кабінету Міністрів
України, Міністерства охорони здоров’я України щодо збільшення обсягу
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості
лікарських засобів для лікування окремих захворювань, збільшення обсягів
фінансування за програмою 2301400 "Забезпечення медичних заходів окремих
державних програм та комплексних заходів програмного характеру" та
забезпечення Миколаївської області імунобіологічними препаратами.
Доповідач: Москаленко В.В. – голова обласної ради.
Різне.
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1. СЛУХАЛИ:
Про визнання Російської Федерації державою-агресором.
Доповідач: Бонь В.В. – перший заступник голови облдержадміністрації.
В обговоренні взяли участь: Соколов М.В. (політична партія
"ВО "Батьківщина"), Ніколенко А.А. (політична партія "ВО "Батьківщина"),
Кормишкін Ю.А. (політична партія "Наш край"), Олабін В.В. (позафракційний),
Марін Г.А. (політична партія "Українське об’єднання патріотів – "УКРОП"),
Москаленко В.В. – голова обласної ради.
З урахуванням обговорення та внесених депутатами обласної ради
пропозицій проведено поіменне голосування за допомогою електронної
системи для голосування за прийняття проекту рішення обласної ради.
Підсумки голосування:
"за" – 41
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 9
"всього" – 50
ВИРІШИЛИ: (рішення № 1 додається).
До головуючої Москаленко В.В. звернувся депутат обласної ради
Сторчеус В.О. (політична партія "Українське об’єднання патріотів – "УКРОП")
з проханням урахувати голоси всіх присутніх на сесії членів депутатської
фракції "УКРОП" під час голосування за проект рішення "Про визнання
Російської Федерації державою-агресором" як такі, що проголосували "За".
Депутат обласної ради Дранов В.І. звернувся до головуючої
Москаленко В.В. з проханням урахувати його голос "за" під час голосування за
цей проект рішення.
Таким чином, з урахуванням голосів депутатів Сторчеуса В.О., Джупініна Ю.В., Маріна Г.А., Дранова В.І. проект рішення "Про визнання Російської
Федерації державою-агресором" підтримали 45 депутатів обласної ради.
2. СЛУХАЛИ:
Про звіт начальника державної екологічної інспекції у Миколаївській
області Бабенка В.А.
Доповідач: Бонь В.В. – перший заступник голови обдержадміністрації.
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Проведено голосування за допомогою електронної
голосування за прийняття проекту рішення обласної ради.

системи

для

Підсумки голосування:
"за" – 44
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 10
"всього" – 54
ВИРІШИЛИ: (рішення № 2 додається).
3. СЛУХАЛИ:
Про скасування рішення обласної ради сьомого скликання від 10 червня
2016 року № 18.
Доповідач: Бонь В.В. – перший заступник голови облдержадміністрації.
Проведено голосування за допомогою
голосування за прийняття проекту рішення.

електронної

системи

для

Підсумки голосування:
"за" – 45
"проти" – 0
"утримались" – 1
"не голосували" - 8
"всього" – 54
ВИРІШИЛИ: (рішення № 3 додається).
4. СЛУХАЛИ:
Про припинення трудових відносин із художнім керівником
Миколаївського академічного художнього російського драматичного
театру Кравченком Миколою Антоновичем.
Доповідач: Димитров М.Ф. - начальник управління
національностей та релігій облдержадміністрації.

культури,

В обговоренні взяли участь: Демченко Т.В. (політична партія "Нова держава"),
Олабін В.В. (позафракційний), Фроленко В.О. (політична партія "Опозиційний

13

блок"), Кормишкін Ю.А. (політична партія "Наш край"), Ніколенко А.А.
(політична партія "ВО "Батьківщина"), Барна Ф.П. (політична партія "Блок
Петра Порошенка "Солідарність"), Гашинська Л.Г. – представник трудового
колективу Миколаївського академічного художнього російського драматичного
театру, Кравець О.А. – перший заступник голови
обласної організації
політичної партії "ВО "Батьківщина", Резніков І.Б. (політична партія
"Опозиційний блок"), Москаленко В.В. – голова обласної ради.
У ході обговорення проекту рішення депутат обласної ради
Демченко Т.В. запропонувала провести повторний конкурс на посаду
художнього керівника Миколаївського академічного художнього російського
драматичного театру, зважаючи на те, що ситуація навколо цього питання має
значний резонанс.
Депутат обласної ради Олабін В.В. зауважив, що питання
"Про
припинення трудових відносин із художнім керівником Миколаївського
академічного художнього російського драматичного театру
Кравченком
Миколою Антоновичем" на належить до повноважень обласної ради, є
незаконним і повинно бути знято з розгляду на сесії.
З урахуванням обговорення та пропозицій, внесених депутатами обласної
ради, проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проекту рішення обласної ради.
У зв'язку з надходженням до обласної ради письмової заяви депутата
обласної ради Ніколенка А.А. його голос "за" враховано з усіх питань порядку
денного тринадцятої позачергової сесії обласної ради.
Підсумки голосування:
"за" – 39
"проти" – 13
"утримались" – 2
"не голосували" - 1
"всього" – 55
ВИРІШИЛИ: (рішення № 4 додається).
5. СЛУХАЛИ:
Про призначення Свистуна Артема Олександровича на посаду директора –
художнього керівника Миколаївського академічного художнього
російського драматичного театру.
Доповідач: Димитров М.Ф. - начальник управління
національностей та релігій облдержадміністрації.

культури,
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В обговоренні взяли участь: Демченко Т.В. (політична партія "Нова держава"),
Олабін В.В. (позафракційний), Москаленко В.В. – голова обласної ради.
Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проекту рішення обласної ради.
Підсумки голосування:
"за" – 38
"проти" – 13
"утримались" – 3
"не голосували" - 1
"всього" – 55
ВИРІШИЛИ: (рішення № 5 додається).
6. СЛУХАЛИ:
Про невиконання депутатом Миколаївської обласної ради сьомого
скликання Скорим М.В. обов’язків депутата обласної ради.
Доповідач: Москаленко В.В. – голова обласної ради.
Головуюча Москаленко В.В. повідомила, що депутатом обласної ради
Демченко Т.В. на адресу обласної ради направлено заяви від виборців
Березнегуватського району, де обирався депутат обласної ради Скорий М.В.
Зазначила, що ці документи будуть надані депутатам, але на проект рішення
вони жодним чином вплинути не можуть.
Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проекту рішення обласної ради.
Підсумки голосування:
"за" – 41
"проти" – 5
"утримались" – 4
"не голосували" - 5
"всього" – 55
ВИРІШИЛИ: (рішення № 6 додається).
Члени депутатської фракції "Опозиційний блок", створеної
Миколаївській обласній раді, залишили сесійний зал обласної ради.

в
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7. СЛУХАЛИ:
Про звіт обласної державної адміністрації щодо виконання у 2016 році
завдань та заходів Програми економічного і соціального розвитку
Миколаївської області на 2015-2017 роки "Миколаївщина-2017".
Доповідач: Кушнір О.В. – заступник голови облдержадміністрації.
В обговоренні взяли участь: Демченко Т.В. (політична партія "Нова держава"),
Марін Г.А. (політична партія "Українське об’єднання патріотів – "УКРОП"),
Савченко О.Ю. – голова облдержадміністрації, Москаленко В.В. – голова
обласної ради.
Під час обговорення проекту рішення депутат обласної ради Демченко .В.
порушила питання щодо:
строків досягнення валового регіонального продукту рівня 2013 року;
вжиття обласною державною адміністрацією заходів з погашення
заборгованості із заробітної плати, працівникам ДП "Суднобудівний завод
ім.61 комунара";
перспектив розвитку в Миколаївській області в галузі суднобудування.
Враховуючи обговорення, проведено поіменне голосування за допомогою
електронної системи для голосування за прийняття проекту рішення обласної
ради.
Підсумки голосування:
"за" – 40
"проти" – 0
"утримались" – 1
"не голосували" - 3
"всього" – 44
ВИРІШИЛИ: (рішення № 7 додається).
8. СЛУХАЛИ:
Пpо затвеpдження звіту про виконання обласного бюджету Миколаївської
області та резервного фонду непередбачених видатків за 2016 рік.
Доповідач: Іщенко
В.П.
–
директор
облдержадміністрації.

департаменту

фінансів
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В обговоренні взяли участь: Демченко Т.В. (політична партія "Нова держава"),
Соколов М.В. (політична партія "ВО "Батьківщина"), Марін Г.А. (політична
партія "Українське об’єднання патріотів – "УКРОП"), Савченко О.Ю. – голова
облдержадміністрації, Москаленко В.В. – голова обласної ради.
Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проекту рішення обласної ради.
Підсумки голосування:
"за" – 43
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 0
"всього" – 43
ВИРІШИЛИ: (рішення № 8 додається).
9. СЛУХАЛИ:
Про внесення доповнень до Програми економічного і соціального розвитку
Миколаївської області на 2015-2017 роки "Миколаївщина-2017".
Доповідач: Кушнір О.В. – заступник голови облдержадміністрації.
В обговоренні взяли участь: Демченко Т.В. (політична партія "Нова держава"),
Москаленко В.В. – голова обласної ради.
Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проекту рішення обласної ради.
Підсумки голосування:
"за" – 41
"проти" – 1
"утримались" – 1
"не голосували" - 0
"всього" – 43
ВИРІШИЛИ: (рішення № 9 додається).
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10. СЛУХАЛИ:
Про внесення змін до обласної Програми часткового відшкодування
кредитів на реалізацію енергозберігаючих заходів у житловому фонді на
2016-2020 роки.
Доповідач: Гладков Є.Л. – начальник управління житлово-комунального
господарства облдержадміністрації.
Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проекту рішення обласної ради.
Підсумки голосування:
"за" – 42
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 1
"всього" – 43
ВИРІШИЛИ: (рішення № 10 додається).
11. СЛУХАЛИ:
Про затвердження обласної Комплексної програми профілактики
злочинності та вдосконалення системи захисту конституційних прав і
свобод громадян у Миколаївській області на 2017-2021 роки.
Доповідач: Фісун Р.П. – завідувач сектору взаємодії з правоохоронними
органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації.
Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проекту рішення обласної ради.
Підсумки голосування:
"за" – 41
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 2
"всього" – 43
ВИРІШИЛИ: (рішення № 11 додається).
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12. СЛУХАЛИ:
Про внесення змін і доповнень до
Миколаївщини" на 2016-2020 роки.

обласної Програми

"Молодь

Доповідач: Волчецький Р.В. – виконувач обов’язків начальника
управління з питань молоді та туризму облдержадміністрації.
Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проекту рішення обласної ради.
Підсумки голосування:
"за" – 41
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 2
"всього" – 43
ВИРІШИЛИ: (рішення № 12 додається).
13. СЛУХАЛИ:
Про внесення змін до обласної Програми відпочинку та оздоровлення дітей
Миколаївської області на 2014-2018 роки.
Доповідач: Волчецький Р.В. – виконувач обов’язків начальника
управління з питань молоді та туризму облдержадміністрації.
Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проекту рішення обласної ради.
Підсумки голосування:
"за" – 41
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 2
"всього" – 43
ВИРІШИЛИ: (рішення № 13 додається).
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14. СЛУХАЛИ:
Про визнання таким, що втратило чинність, рішення обласної ради від
30 липня 2015 року № 11.
Доповідач: Гайдаржи В.В. – заступник голови облдержадміністрації.
Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проекту рішення обласної ради.
Підсумки голосування:
"за" – 41
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 2
"всього" – 43
ВИРІШИЛИ: (рішення № 14 додається).
15. СЛУХАЛИ:
Про перейменування комунального підприємства "Миколаївської обласної
ради "Агентство розвитку" та внесення змін до його Статуту.
Доповідач: Гайдаржи В.В. – заступник голови облдержадміністрації.
В обговоренні взяли участь: Демченко Т.В. (політична партія "Нова держава"),
Ніколенко А.А. (політична партія "ВО "Батьківщина"), Москаленко В.В. –
голова обласної ради.
У ході обговорення проекту рішення депутатом обласної ради
Демченко Т.В. порушено питання щодо наявності майна комунального
підприємства "Миколаївський міжнародний аеропорт "Миколаїв", відсутності
його у статутному фонді; ситуації з виплатою заборгованості із заробітної плати
працівникам цього комунального підприємства.
Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проекту рішення обласної ради.
Підсумки голосування:
"за" – 36
"проти" – 0
"утримались" – 4
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"не голосували" - 3
"всього" – 43
ВИРІШИЛИ: (рішення № 15 додається).
16. СЛУХАЛИ:
Про затвердження Програми розвитку комунального підприємства
"Миколаївський міжнародний аеропорт" Миколаївської обласної ради на
2017-2020 роки.
Доповідач: Гайдаржи В.В. – заступник голови облдержадміністрації.
В обговоренні взяли участь: Демченко Т.В. (політична партія "Нова держава"),
Кормишкін Ю.А. (політична партія "Наш край"), Барна Ф.П. (політична партія
"Блок Петра Порошенка "Солідарність"), Москаленко В.В. – голова обласної
ради.
У ході обговорення проекту рішення депутатом обласної ради
Демченко Т.В. порушено питання щодо вартості проектної документації та
приблизної дати початку роботи КП "Миколаївський міжнародний аеропорт".
Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проекту рішення обласної ради.
Підсумки голосування:
"за" – 40
"проти" – 0
"утримались" – 1
"не голосували" - 2
"всього" – 43
ВИРІШИЛИ: (рішення № 16 додається).
17. СЛУХАЛИ:
Про визнання таким, що втратило чинність, рішення обласної ради від
12 березня 2016 року № 41.
Доповідач: Гайдаржи В.В. – заступник голови облдержадміністрації.
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Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проекту рішення обласної ради.
Підсумки голосування:
"за" – 38
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 5
"всього" – 43
ВИРІШИЛИ: (рішення № 17 додається).
18. СЛУХАЛИ:
Про перейменування комунального підприємства "Обласне архітектурнопланувальне бюро" Миколаївської обласної ради та внесення змін до його
Статуту.
Доповідач: Гайдаржи В.В. – заступник голови облдержадміністрації.
Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проекту рішення обласної ради.
Підсумки голосування:
"за" – 40
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 3
"всього" – 43
ВИРІШИЛИ: (рішення № 18 додається).
19. СЛУХАЛИ:
Про внесення змін та доповнень до Комплексної програми соціального
захисту населення "Турбота" на період до 2020 року.
Доповідач: Бєлкіна Л.П. – виконуючий обов’язки директора
департаменту соціального захисту населення
облдержадміністрації.
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Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проекту рішення обласної ради.
Підсумки голосування:
"за" – 38
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 5
"всього" – 43
ВИРІШИЛИ: (рішення № 19 додається).
20. СЛУХАЛИ:
Про внесення змін до обласної Програми "Безбар’єрна Миколаївщина" на
період до 2020 року.
Доповідач: Бєлкіна Л.П. – виконуючий обов’язки директора
департаменту соціального захисту населення
облдержадміністрації.
Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проекту рішення обласної ради.
Підсумки голосування:
"за" – 39
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 4
"всього" – 43
ВИРІШИЛИ: (рішення № 20 додається).
21. СЛУХАЛИ:
Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2017
рік.
Доповідач: Іщенко
В.П.
–
директор
облдержадміністрації.

департаменту

фінансів
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В обговоренні взяли участь: Демченко Т.В. (політична партія "Нова держава"),
Москаленко В.В. – голова обласної ради.
У ході обговорення цього питання депутатом обласної ради
Демченко Т.В. запропоновано видатки на матеріально-технічне забезпечення
облдержадміністрації, її структурних підрозділів в сумі 1,595 млн.гривень, на
капітальний ремонт будівлі обласної ради в сумі 4,5 млн.гривень, загальна сума
яких становить 6,195 млн.гривень, направити на реалізацію заходів обласної
Програми боротьби з онкологічними захворюваннями.
Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проекту рішення обласної ради.
Підсумки голосування:
"за" – 38
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 4
"всього" – 42
ВИРІШИЛИ: (рішення № 21 додається).
22. СЛУХАЛИ:
Про хід виконання рішення обласної ради від 10 листопада 2016 року № 8
"Про звіт начальника управління охорони здоров’я облдержадміністрації
Капусти М.О. щодо організації системи охорони здоров’я у лікарняних
закладах Миколаївської області".
Доповідач: Кіндратів В.З. – заступник голови облдержадміністрації.
Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проекту рішення обласної ради.
Підсумки голосування:
"за" – 37
"проти" – 0
"утримались" – 1
"не голосували" - 4
"всього" – 42
ВИРІШИЛИ: (рішення № 22 додається).
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23. СЛУХАЛИ:
Про виконання Комплексної програми соціального захисту населення
"Турбота" у 2014-2016 роках.
Доповідач: Бєлкіна Л.П. – виконуючий обов’язки директора
департаменту соціального захисту населення
облдержадміністрації.
Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проекту рішення обласної ради.
Підсумки голосування:
"за" – 38
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 5
"всього" – 43
ВИРІШИЛИ: (рішення № 23 додається).
24. СЛУХАЛИ:
Про перейменування Миколаївської обласної інфекційної лікарні та
внесення змін до її Статуту.
Доповідач: Дячук Ю.К. – заступник начальника управління охорони
здоров'я облдержадміністрації.
В обговоренні взяли участь: Талпа М.В. (політична партія "Блок Петра
Порошенка "Солідарність"), Москаленко В.В. – голова обласної ради.
Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проекту рішення обласної ради.
Підсумки голосування:
"за" – 37
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 6
"всього" – 43
ВИРІШИЛИ: (рішення № 24 додається).
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25. СЛУХАЛИ:
Про перейменування Миколаївського обласного Будинку дитини та
внесення змін до його Статуту.
Доповідач: Дячук Ю.К. – заступник начальника управління охорони
здоров'я облдержадміністрації.
Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проекту рішення обласної ради.
Підсумки голосування:
"за" – 41
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" – 2
"всього" – 43
ВИРІШИЛИ: (рішення № 25 додається).
26. СЛУХАЛИ:
Про внесення змін до Статуту Миколаївського коледжу культури і
мистецтв.
Доповідач: Димитров М.Ф. - начальник управління
національностей та релігій облдержадміністрації.

культури,

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проекту рішення обласної ради.
Підсумки голосування:
"за" – 42
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 1
"всього" – 43
ВИРІШИЛИ: (рішення № 26 додається).
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27. СЛУХАЛИ:
Про внесення змін до Статуту Центру олімпійської підготовки з
баскетболу.
Доповідач: Садовський О.В. – начальник відділу з питань фізичної
культури і спорту облдержадміністрації.
Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проекту рішення обласної ради.
Підсумки голосування:
"за" – 42
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 1
"всього" – 43
ВИРІШИЛИ: (рішення № 27 додається).
28. СЛУХАЛИ:
Про внесення змін до Статуту Центру олімпійської підготовки з
пріоритетних видів спорту.
Доповідач: Садовський О.В. – начальник відділу з питань фізичної
культури і спорту облдержадміністрації.
Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проекту рішення обласної ради.
Підсумки голосування:
"за" – 41
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 2
"всього" – 43
ВИРІШИЛИ: (рішення № 28 додається).
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29. СЛУХАЛИ:
Про внесення змін до Положення про комунальний
"Миколаївський центр соціально-психологічної реабілітації
Миколаївської обласної ради.

заклад
дітей"

Доповідач: Осауленко І.Є. – начальник служби у справах дітей
облдержадміністрації.
Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проекту рішення обласної ради.
Підсумки голосування:
"за" – 42
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 1
"всього" – 43
ВИРІШИЛИ: (рішення № 29 додається).
30. СЛУХАЛИ:
Про Звернення фракції "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина"
Миколаївської
обласної
ради
щодо
необхідності
проведення
Всеукраїнського референдуму з питання заборони продажу земель
сільськогосподарського призначення в Україні.
Доповідач: Соколов М.В. – голова депутатської фракції "Всеукраїнське
об’єднання "Батьківщина" у Миколаївській обласній раді.
В обговоренні взяли участь: Кормишкін Ю.А. (політична партія "Наш край"),
Соколов М.В. (політична партія "ВО "Батьківщина"), Іванова Н.В. (політична
партія "Блок Петра Порошенка "Солідарність"), Москаленко В.В. – голова
обласної ради.
Під час обговорення проекту Звернення депутат обласної ради
Кормишкін Ю.А. запропонував звернутися до Верховної Ради України щодо
продовження мораторію на продаж земель сільськогосподарського
призначення.
Проект Зверненням з урахуванням пропозиції депутата Кормишкіна Ю.А.
поставлено на голосування.
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Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проекту Звернення обласної ради.
Підсумки голосування:
"за" – 30
"проти" – 0
"утримались" – 11
"не голосували" - 2
"всього" – 43
Депутат обласної ради Соколов М.В. підтримав думку голови постійної
комісії обласної ради з питань аграрної політики, земельних відносин та
соціального розвитку села Кормишкіна Ю.А. та надав відповідні роз'яснення з
приводу питання, що розглядається.
Депутат обласної ради Іванова Н.В. висловила свою позицію щодо
запропонованого Звернення, зазначивши, що вона підтримує пропозиції колег
стосовно продовження мораторію на продаж земель сільськогосподарського
призначення, але виступає проти проведення Всеукраїнського референдуму.
Проведено повторне поіменне голосування за допомогою електронної
системи для голосування за прийняття проекту Звернення з урахуванням
пропозицій депутатів, виловлених у ході обговорення.
Підсумки голосування:
"за" – 35
"проти" – 0
"утримались" – 5
"не голосували" - 3
"всього" – 43
ВИРІШИЛИ: (Звернення додається).

31.

СЛУХАЛИ:

Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Кабінету
Міністрів України, Міністерства охорони здоров’я України щодо
збільшення обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих
захворювань, збільшення обсягів фінансування за програмою 2301400
"Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та
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комплексних заходів програмного характеру" та
Миколаївської області імунобіологічними препаратами.

забезпечення

Доповідач: Москаленко В.В. – голова обласної ради.
Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проекту Звернення обласної ради.
Підсумки голосування:
"за" – 43
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 0
"всього" – 43
ВИРІШИЛИ: (Звернення додається).
Розділ "РІЗНЕ"
Слово для оголошення звернення працівників профспілки Миколаївського
морського торговельного порту про ситуацію, яка склалася на підприємстві,
надано депутату обласної ради Сторчеусу В.О.
Багатотисячний трудовий колектив порту, - наголосив виступаючий, вкрай обурений діями нового керівництва, які пов'язані насамперед зі
звільненням професійних працівників та призначенням на керівні посади
людей, які жодного дня не працювали в порту і не розуміють специфіки цієї
роботи. Крім того, - зазначив Сторчеус В.О., - трудовий колектив та ветерани
праці просять підтримки та допомоги у зв'язку із забороною начальником
Миколаївської філії ДП "Адміністрація морських портів України"
Козонаком В.М. здійснення підприємницької діяльності на території порту
ТОВ "Метал Стивідоринг Компані", яке перевантажує металопродукцію
українського виробника – ТОВ "Метінвест Шіппінг".
Трудовий колектив Миколаївського морського торговельного порту, підкреслив промовець, - звертається з проханням створити комісію з числа
депутатів
обласної
ради
та
фахівців
структурних
підрозділів
облдержадміністрації з метою перевірки діяльності
Миколаївської філії
ДП "Адміністрація морських портів України".
Слово надано Прокопенку П.П., заступнику голови профспілкового
комітету працівників Миколаївського морського торговельного порту.
Обласною радою надано таке доручення:
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обласній державній адміністрації терміново вивчити питання, втрутитися у
вирішення ситуації, що склалася на державному підприємстві Миколаївської
філії ДП "Адміністрація морських портів України" та надати інформацію
профільній постійній комісії обласної ради з питань промислової політики та
підприємництва, енергетики та енергозбереження, транспорту та розвитку
інфраструктури з метою подальшого розгляду цього питання та вжиття
відповідних заходів реагування.
Доручення проголосовано за допомогою електронної системи для
голосування та вноситься до протоколу сесії.
Підсумки голосування:
"за" – 40
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 4
"всього" – 44
Слово надано голові облдержадміністрації Савченку О.Ю., який висловив
подяку депутатському корпусу обласної ради за обрану позицію та за підтримку
важливих для Миколаївської області рішень, прийнятих на тринадцятій
позачерговій сесії обласної ради.
Далі слово надано депутату обласної ради Рубському Г.І., який звернувся
з депутатським зверненням щодо вирішення питання, пов'язаного із
завершенням будівництва та уведенням в експлуатацію об'єкта "Реконструкція
дитячого містечка "Казка" у м.Баштанка Миколаївської області.
Запропонував створити робочу групу з метою об'єктивного вивчення
ситуації, що склалася, та провести виїзне комісійне обстеження цього об'єкта за
участю фахівців управління капітального будівництва облдержадміністрації як
замовника будівництва з метою вжиття дієвих заходів для прискорення
виконання будівельних робіт на об'єкті.
Пропозицію депутата Рубського Г.І. проголосовано за допомогою
електронної системи для голосування.
Підсумки голосування:
"за" – 39
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 4
"всього" – 43
Далі головуюча Москаленко В.В. повідомила про об'єднання депутатів
Миколаївської обласної ради у депутатську групу "Миколаївщина - разом до
перемоги" для спільної роботи зі здійснення депутатських повноважень
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До складу депутатської групи увійшли такі депутати обласної ради:
Кормишкін Ю.А.
Донченко О.В.
Садрідінов Р.С.
Талпа М.В.
Воронок А.В.
Ташлик Г.В.
Іванова Н.В.
Казарін О.О.
Жосан В.П.
Фіцура О.О.
Ковальчук П.В.
Марін Г.А.
Луста В.В.
Чіпак І.І.
Садрідінов Т.С.
Сторчеус В.О.
Підгородинський М.О.
Гемаєв Х.З.
Каражей О.М.
Катрич А.П.
Закусілов А.М.
Чорний С.В.
Наказенко С.Б.
Казюка О.М.
Джупінін Ю.В.
Колесніков В.В.
Білоконенко Н.Я.
Лісніченко В.А.
Далі слово надано депутату обласної ради Олабіну В.В., який звернувся з
депутатським зверненням щодо критичної ситуації, що склалася з очисними
спорудами, які знаходяться в аварійному стані, та стічними водами
Южноукраїнської АЕС у м.Южноукраїнськ.
З метою вивчення ситуації запропонував терміново створити спеціальну
міжвідомчу комісію у складі депутатів обласної ради, фахівців управління
житлово-комунального господарства облдержадміністрації, управління екології
та природних ресурсів облдержадміністрації, інших зацікавлених осіб.
Пропозицію депутата Олабіна В.В. по депутатському зверненню
проголосовано за допомогою електронної системи для голосування.
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Підсумки голосування:
"за" – 17
"проти" – 4
"утримались" – 7
"не голосували" - 15
"всього" – 43
Депутат обласної ради Катрич А.П. вніс пропозицію розглянути це
питання на засіданні постійної комісії обласної ради з питань екології, охорони
навколишнього середовища та використання природних ресурсів.
До головуючої Москаленко В.В. від імені голови постійної комісії
обласної ради з питань соціальної політики, охорони здоров'я, материнства,
дитинства, розвитку зон відпочинку та туризму Лучного М.М., звернувся
заступник голови цієї постійної комісії Закусілов А.М. щодо скликання
позачергової сесії обласної ради та розгляду на ній питання про створення
госпітальних округів в Україні.
Головуючою Москаленко В.В. внесено пропозицію протягом травня 2017
року провести розширене засідання президії обласної ради із залученням
профільних заступників голови облдержадміністрації та фахівців структурних
підрозділів облдержадміністрації.
Пропозицію поставлено на голосування як протокольне доручення.
Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування.
Підсумки голосування:
"за" – 35
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 8
"всього" – 43
Далі слово надано депутату облесної ради Ніколенку А.А. Виступаючий
порушив питання, яке стосується звернення жителів Арбузинського району та
м.Южноукраїнськ стосовно впливу на навколишнє природне середовище
підняття рівня Олександрівського водосховища.
Відповідні роз'яснення з цього питання надав на сесії генеральний
директор відокремленого підрозділу НАЕК "Енергоатом" "Южно-Українська
АЕС" Лісніченко В.А.
Обласною радою надано таке доручення:
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вивчити порушене питання на засіданні профільної постійної комісії обласної
ради. За результатами розгляду проінформувати громадськість області та
депутатський корпус Миколаївської обласної ради.
Доручення обласної ради поставлено на голосування.
Підсумки голосування:
"за" – 25
"проти" – 1
"утримались" – 1
"не голосували" - 16
"всього" – 43
До колег-депутатів, присутніх у
сесійному залі, з депутатським
зверненням щодо виконання Державної програми "Доступні ліки" звернувся
депутат обласної ради Рубський Г.І. Запропонував створити при обласній
державній адміністрації "гарячу лінію" з питань реалізації цієї Програми.
У зв'язку з цим обласною радою надано таке доручення:
направити звернення депутата обласної ради Рубського Г.І. щодо виконання
Державної програми "Доступні ліки" на розгляд облдержадміністрації з метою
вжиття відповідних заходів для вирішення цього питання.
Доручення проголосовано за допомогою електронної системи для
голосування.
Підсумки голосування:
"за" – 36
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 6
"всього" – 42
З депутатським зверненням щодо внесення змін до перспективного плану
формування територій громад Миколаївської області та створення у
Новоодеському районі однієї об'єднаної територіальної громади звернувся
депутат обласної ради Ковальчук П.В.
Депутатське звернення Ковальчука П.В. поставлено на голосування.
Підсумки голосування:
"за" – 34
"проти" – 0
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"утримались" – 1
"не голосували" - 7
"всього" – 42
Запропоновано направити депутатське звернення на розгляд обласної
державної адміністрації для відповідного реагування.
Підбиваючи підсумки роботи тринадцятої позачергової сесії обласної
ради, головуюча Москаленко В.В. у переддень Першотравня привітала
присутніх у сесійному залі депутатів та запрошених з наступаючими святами.
Побажала всім щастя, добра, благополуччя, миру та злагоди в Україні,
впевненості у сьогоденні та у дні прийдешньому.
На цьому тринадцяту позачергову сесію Миколаївської обласної ради
сьомого скликання оголошено закритою.
Лунає Державний Гімн України.

Голова обласної ради

Федулова 37 01 63

В.В.Москаленко

