УКРАЇНА
МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

ПРОТОКОЛ
03 грудня 2015 року № 1
м.Миколаїв

Перша сесія обласної ради
сьомого скликання
Місце проведення:
Сесійний зал обласної ради,
11 година

Головуючий – Пономаренко І.М. голова Миколаївської обласної
виборчої комісії.
Перед тим, як розпочати роботу першої сесії обласної ради сьомого
скликання, голова Миколаївської обласної виборчої комісії Пономаренко І.М.,
проінформувала про підсумки виборів депутатів Миколаївської обласної ради
сьомого скликання, які відбулися 25 жовтня 2015 року.
Повідомила, що за підсумками місцевих виборів до Миколаївської
обласної ради обрано 64 депутати.
Далі голова Миколаївської обласної виборчої комісії Пономаренко І.М.
оголосила постанову Миколаївської обласної виборчої комісії про результати
виборів депутатів Миколаївської обласної ради сьомого скликання та кількість
депутатських мандатів, отриманих місцевими організаціями політичних партій
у багатомандатному виборчому окрузі, зокрема:
регіональна організація політичної партії "Опозиційний блок" в Миколаївській
області – 17
Миколаївська територіальна організація політичної партії "Блок Петра
Порошенка "Солідарність" – 15
Миколаївська обласна організація політичної партії "Наш край" – 10
Миколаївська обласна організація політичної партії "Всеукраїнське об'єднання
"Батьківщина" – 7
Миколаївська обласна регіональна парторганізація
"Українське об'єднання патріотів - УКРОП" – 7

політичної

Миколаївська обласна організація політичної партії "Нова держава" – 4

партії
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Миколаївська обласна організація партії "Відродження" – 4.
Далі головуюча Пономаренко І.М. ознайомила присутніх з поіменним
списком депутатів, які отримали мандати від місцевих організацій політичних
партій.
Від імені Миколаївської обласної виборчої комісії Пономаренко І.М.
привітала новообраних депутатів Миколаївської обласної ради сьомого
скликання та побажала конструктивної роботи на благо територіальних громад
Миколаївської області.
Далі головуюча Пономаренко І.М. оголосила текст вітальної телеграми
Голови Верховної Ради України, адресованої депутатам обласної ради, з нагоди
набуття ними повноважень депутатів Миколаївської обласної ради сьомого
скликання.
Головуюча Пономаренко І.М. повідомила, що відповідно до статті 49
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" повноваження
депутата ради починаються з моменту офіційного оголошення відповідною
територіальною виборчою комісією на сесії ради інформації про підсумки
виборів.
Далі головуюча Пономаренко І.М. продовжила ведення сесії.
Всього обрано депутатів - 64
Присутні на сесії - 58
Відсутні з поважних причин - 6.
Першу сесію Миколаївської обласної ради сьомого скликання оголошено
відкритою.
(Лунає Державний Гімн України)
Далі головуюча Пономаренко І.М. вносить пропозицію про обрання
секретаріату сесії у кількості 2-х депутатів: Івануни І.В. (Миколаївська обласна
організація політичної партії "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"),
Гладун С.М. (регіональна організація політичної партії "Опозиційний блок" в
Миколаївській області).
Склад секретаріату сесії затверджено одноголосно.
До складу лічильної комісії запропоновано обрати 3-х депутатів:
Бондаря О.О. (Миколаївська обласна організація політичної партії
"Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"), Зіброва П.В. (регіональна
організація політичної партії "Опозиційний блок" в Миколаївській області),
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Каражея О.М. (Миколаївська
Порошенка "Солідарність").

територіальна

організація

"Блок

Петра

Депутат обласної ради Демченко Т.В. внесла пропозицію увести до
складу лічильної комісії депутата обласної ради Скорого М.В.
На голосування поставлено пропозицію щодо кількісного складу
лічильної комісії у кількості 3-х депутатів.
Підсумки голосування:
"за" – 43
"проти" – 2
"утрималися" – 6
"всього" – 58
Внесено пропозицію проголосувати за кожного члена лічильної комісії
персонально.
Кандидатуру члена лічильної комісії Бондаря
одноголосно.
Далі проголосовано за кандидатуру Зіброва П.В.

О.О.

підтримано

Підсумки голосування:
"за" – 52
"проти" – немає
"утрималися" – 4
"не голосували" - 2
"всього" – 58
За кандидатуру члена лічильної комісії Каражея О.М. проголосували
53 депутати.
Кандидатуру Скорого М.В. депутатами не підтримано.
Отже, склад лічильної комісії затверджено в кількості 3-х депутатів.
Далі головуюча продовжила ведення сесії.
1. СЛУХАЛИ:
Про підсумки виборів депутатів Миколаївської обласної ради сьомого
скликання та визнання їх повноважень.
Інформує:

Пономаренко І.М. - голова Миколаївської обласної виборчої
комісії.
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Проведено голосування.
Підсумки голосування: одноголосно.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 1 додається).
2. СЛУХАЛИ:
Про обрання тимчасової президії.
Інформує:

Пономаренко І.М. - голова Миколаївської обласної виборчої
комісії.

Запропоновано обрати тимчасову президію з числа депутатів обласної
ради – представників трьох політичних партій, які набрали найбільшу кількість
голосів на місцевих виборах до Миколаївської обласної ради 25 жовтня
2015 року, у такому складі:
Паламарюк Петро Миколайович
Жосан Василь Петрович
Чіпак Іван Іванович.
Головуючим на пленарному засіданні першої сесії Миколаївської обласної
ради сьомого скликання визначено члена тимчасової президії Жосана Василя
Петровича до обрання голови обласної ради в установленому законом порядку.
Проведено голосування.
Підсумки голосування: одноголосно.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 2 додається).
Далі ведення сесії продовжив депутат обласної ради, член тимчасової
президії Жосан В.П.
ЗАПРОШЕНІ: народні депутати України, керівництво облдержадміністрації, керівники ряду підприємств, департаментів та управлінь, голови
обласної ради попередніх скликань, голови районних рад та
райдержадміністрацій, міські голови, члени обласної виборчої комісії,
представники засобів масової інформації, працівники виконавчого апарату
обласної ради тощо.
У роботі першої сесії обласної ради сьомого скликання взяли участь
народні депутати України: Вадатурський А.О., Ільюк А.О., Кремінь Т.Д.,
Лівік О.П., Макар'ян Д.Б., Березенко С.І.
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У роботі сесії взяла участь Чумак Н.А. – головний консультант
Управління по зв'язках з місцевими органами влади і органами місцевого
самоврядування Апарату Верховної Ради України.
Далі головуючий Жосан В.П. вносить пропозицію щодо затвердження
проекту порядку денного та регламенту роботи першої сесії Миколаївської
обласної ради сьомого скликання.
Проект порядку денного поставлено на голосування.
Підсумки голосування:
"за" – 57
"проти" – немає
"утрималися" – 1
"всього" – 58
До проекту порядку денного сесії включено такі питання:
1. Про підсумки виборів депутатів Миколаївської обласної ради сьомого
скликання та визнання їх повноважень.
Інформує:

Пономаренко І.М. - голова Миколаївської обласної виборчої
комісії.

2. Про обрання тимчасової президії.
Інформує:

Пономаренко І.М. - голова Миколаївської обласної виборчої
комісії.

3. Про Регламент першої сесії Миколаївської обласної ради сьомого скликання.
4. Про обрання голови Миколаївської обласної ради сьомого скликання.
5. Про обрання першого заступника голови Миколаївської обласної ради
сьомого скликання.
6. Про утворення тимчасової комісії з числа депутатів обласної ради сьомого
скликання.
Далі продовжено розгляд питань порядку денного першої сесії.
3. СЛУХАЛИ:
Про Регламент першої сесії Миколаївської обласної ради сьомого
скликання.
Інформує:

Жосан В.П. - депутат Миколаївської обласної ради сьомого
скликання.
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Проведено голосування.
Підсумки голосування:
"за" – 49
"проти" – 1
"утрималися" – 8
"всього" – 58
ВИРІШИЛИ: (рішення № 3 додається).
Продовжуючи ведення сесії, головуючий повідомив, що відповідно до
статей 55, 56 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",
Регламенту першої сесії Миколаївської обласної ради сьомого скликання
голова, перший заступник та заступник голови новообраної обласної ради
обираються відповідною радою на пленарному засіданні першої сесії з числа її
депутатів на строк повноважень ради таємним голосуванням.
Відповідно до Регламенту першої сесії Миколаївської обласної ради
сьомого скликання для організації та проведення таємного голосування,
визначення його результатів обрано лічильну комісію з таємного голосування у
кількості 7 депутатів - по одному представнику від кожної політичної партії,
обраної до Миколаївської обласної ради сьомого скликання.
За пропозиціями депутатів обласної ради запропоновано такий склад
лічильної комісії для проведення таємного голосування:
Білоконенко Наталія Яківна (БПП "Солідарність")
Підгородинський Микола Олексійович ("Наш край")
Рубський Геннадій Іванович ("Відродження")
Скорий Микола Вікторович ("Нова держава")
Фроленко Володимир Олександрович ("Опозиційний блок")
Власенко Андрій Володимирович ("ВО "Батьківщина")
Сторчеус Віктор Олександрович ("УКРОП")
Склад лічильної комісії для проведення таємного голосування з обрання
голови, першого заступника голови обласної ради затверджено одноголосно.
Члени лічильної комісії збираються для проведення першого засідання з
організації таємного голосування.
Головуючий довів до відома присутніх у сесійному залі депутатів та
запрошених інформацію про те, що лічильна комісія обирає зі свого складу
голову та секретаря, відпрацьовує проекти бюлетенів для проведення виборів
голови та першого заступника голови обласної ради. Рішення лічильної комісії
приймається більшістю голосів від загального складу комісії. Проекти
бюлетенів, їх колір пропонуються на затвердження обласної ради відповідно до
Регламенту першої сесії Миколаївської обласної ради сьомого скликання.
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Засідання лічильної комісії та підрахунок голосів відбувається у
приміщенні, де проводиться пленарне засідання обласної ради.
Про прийняті лічильною комісією рішення голова лічильної комісії
інформує депутатів обласної ради.
Далі продовжено розгляд питань порядку денного.
4. СЛУХАЛИ:
Про обрання голови Миколаївської обласної ради сьомого скликання.
Інформує:

Жосан В.П. - депутат Миколаївської обласної ради сьомого
скликання.

Головуючий повідомив, що відповідно до затвердженого Регламенту
першої сесії Миколаївської обласної ради сьомого скликання голова
новообраної обласної ради обирається відповідною радою на пленарному
засіданні першої сесії з числа її депутатів на строк повноважень ради таємним
голосуванням.
Кандидатури на посаду голови обласної ради, - зробив акцент
головуючий, - висуваються на пленарному засіданні першої сесії обласної ради
за пропозиціями депутатів обласної ради.
Слово надано депутату обласної ради Барні Ф.П., який від імені членів
Миколаївської територіальної організації політичної партії "Блок Петра
Порошенка "Солідарність" запропонував кандидатуру депутата обласної ради
Москаленко В.В. на посаду голови обласної ради.
Далі слово надано депутату обласної ради, члену регіональної організації
політичної
партії
"Опозиційний
блок" в
Миколаївській
області
Невінчанному М.А., який запропонував свою кандидатуру на посаду голови
Миколаївської обласної ради.
Слово для виступу надано Москаленко В.В., кандидату на посаду голови
обласної ради, яка визначила основні напрями своєї діяльності в разі обрання її
головою обласної ради. Одним із ключових завдань як голови обласної ради, наголосила кандидат, - є консолідація депутатського корпусу обласної ради.
В обговоренні взяли участь: Скорий М.В. (Миколаївська обласна
організація політичної партії "Нова держава"), Ніколенко А.А. (Миколаївська
обласна
організація
політичної
партії
"Всеукраїнське
об'єднання
"Батьківщина"), Кравченко М.А. (регіональна організація політичної партії
"Опозиційний блок" в Миколаївській області), Гулін А.А. (Миколаївська
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обласна
організація
політичної
партії
"Всеукраїнське
об'єднання
"Батьківщина").
Далі слово для виступу надано Невінчанному М.А., кандидату на посаду
голови обласної ради, який обґрунтував своє самовисування на цю посаду.
В обговоренні взяли участь: Скорий М.В. (Миколаївська обласна
організація політичної партії "Нова держава"), Талпа М.В. (Миколаївська
територіальна організація політичної партії "Блок Петра Порошенка
"Солідарність"), Кравченко М.А. (регіональна організація політичної партії
"Опозиційний блок" в Миколаївській області), Чмирь С.М. (Миколаївська
обласна
організація
політичної
партії
"Всеукраїнське
об'єднання
"Батьківщина"), Іванова Н.В. (Миколаївська територіальна організація
політичної партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність").
Внесено пропозицію припинити обговорення.
Згідно з протоколом № 1 засідання лічильної комісії Миколаївської
обласної ради, - продовжив далі головуючий, - головою лічильної комісії обрано
Білоконенко Н.Я., секретарем - Рубського Г.І.
Далі слово надано голові лічильної комісії Білоконенко Н.Я., яка
ознайомила присутніх з відпрацьованим лічильною комісією зразком бюлетеня,
що буде виготовлений на папері зеленого кольору, для проведення таємного
голосування з обрання голови обласної ради. Зразок бюлетеня для таємного
голосування та його колір затверджено одноголосно.
До бюлетеня для таємного голосування з обрання голови обласної ради, зазначила Білоконенко Н.Я., - внесено кандидатури Москаленко В.В. та
Невінчанного М.А.
Далі голова лічильної комісії Білоконенко Н.Я. оголосила порядок
проведення таємного голосування з обрання голови обласної ради, що
відбуватиметься у сесійному залі обласної ради. Лічильна комісія розпочинає
роботу з виготовлення бюлетенів для проведення таємного голосування з
обрання голови обласної ради.
Головуючий Жосан В.П. вносить пропозицію продовжити розгляд питань
порядку денного першої сесії обласної ради сьомого скликання.
5. СЛУХАЛИ:
Про утворення тимчасової комісії з числа депутатів обласної ради сьомого
скликання.
Інформує:

Жосан В.П. - депутат Миколаївської обласної ради сьомого
скликання.
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Головуючий повідомив, що відповідно до Регламенту першої сесії
Миколаївської обласної ради сьомого скликання тимчасова комісія утворюється
у кількості 7 осіб – по одному представнику від кожної політичної партії,
обраної до обласної ради сьомого скликання.
З урахуванням пропозицій депутатів запропоновано увести до складу
комісії таких депутатів обласної ради:
Барна Федір Петрович

- політична партія "Блок Петра
Порошенка "Солідарність"

Донченко Олена Віталіївна

- політична партія "Наш край"

Мудрак Олег Іванович

- політична партія "Відродження"

Демченко Тетяна Василівна

- політична партія "Нова держава"

Паламарюк Петро Миколайович

- політична партія "Опозиційний блок"

Марін Григорій Афанасійович

- політична партія "Українське
об’єднання патріотів - УКРОП"

Соколов Михайло Володимирович

- політична партія "ВО "Батьківщина"

Головуючим внесено пропозицію затвердити персональний склад комісії,
який було озвучено, та проголосувати за проект рішення обласної ради.
Проведено голосування.
Підсумки голосування:
"за" – 49
"проти" – немає
"утрималися" – немає
"не голосували" - 9
"всього" – 58
ВИРІШИЛИ: (рішення № 5 додається).
У РОБОТІ СЕСІЇ ОГОЛОШЕНО ПЕРЕРВУ.
Після перерви на сесії присутні 58 депутатів.
Продовжуючи ведення сесії, головуючий повідомив, що під час роботи
першої сесії Миколаївської обласної ради сьомого скликання до секретаріату
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надійшли документи про утворення в Миколаївській обласній раді
депутатських фракцій "Опозиційний блок" та "Блок Петра Порошенка
"Солідарність".
Відповідно до Закону України "Про статус депутатів місцевих рад" та
Регламенту Миколаївської обласної ради, - підкреслив головуючий, - з моменту
оголошення інформації на пленарному засіданні обласної ради депутатські
фракції вважаються зареєстрованими та набувають прав, передбачених чинним
законодавством.
До складу депутатської фракції "Опозиційний блок" увійшло
17 депутатів. Керівником фракції обрано Паламарюка П.М.
Депутатську фракцію "Блок Петра Порошенка "Солідарність"
сформовано у складі 15 депутатів. Лідером фракції обрано Кухту І.В.
Далі слово надано голові лічильної комісії Білоконенко Н.Я., яка
повідомила про початок проведення таємного голосування за кандидатуру на
посаду голови обласної ради.
Проведено таємне голосування за кандидатуру на посаду голови обласної
ради.
Слово для оголошення протоколу № 2 засідання лічильної комісії надано
голові лічильної комісії Білоконенко Н.Я., яка оголосила результати таємного
голосування з обрання голови обласної ради.
Підсумки голосування:
загальний склад обласної ради

-

64

кількість виготовлених бюлетенів для таємного голосування

-

64

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

-

58

кількість невикористаних бюлетенів для таємного голосування

-

6

кількість бюлетенів для таємного голосування, що були у скриньці, -

58

кількість недійних бюлетенів

-

немає

МОСКАЛЕНКО ВІКТОРІЯ ВІКТОРІВНА

-

40

НЕВІНЧАННИЙ МАКСИМ АНДРІЙОВИЧ

-

13

кількість голосів, поданих за кожного кандидата на посаду голови
обласної ради:

11

кількість голосів, які не підтримали (жодного) кандидата,

-

5

В результаті таємного голосування, - повідомила голова лічильної комісії
Білоконенко Н.Я., - головою Миколаївської обласної ради сьомого скликання
вважати обраною МОСКАЛЕНКО ВІКТОРІЮ ВІКТОРІВНУ.
(Оплески)
Продовжуючи ведення сесії, головуючий довів до відома депутатів та
запрошених інформацію, що надійшла під час роботи пленарного засідання.
До секретаріату сесії надійшло повідомлення та відповідні документи про
утворення в Миколаївській обласній ради депутатської фракції "УКРОП". До
складу фракції увійшли 7 депутатів. Уповноваженим представником фракції
обрано Ковальчука П.В.
З моменту оголошення відповідної інформації, - зазначив головуючий, фракція вважається зареєстрованою та набуває прав, установлених чинним
законодавством.
Далі слово надано новообраній голові обласної ради Москаленко В.В., яка
висловила подяку депутатському корпусу обласної ради за виявлену довіру та
підтримку.
Голову обласної ради Москаленко В.В. запрошено зайняти місце в
президії сесії обласної ради.
Головуючий вносить пропозицію проголосувати за проект рішення "Про
обрання голови Миколаївської обласної ради сьомого скликання".
Підсумки голосування:
"за" – 55
"проти" – немає
"утрималися" – немає
"не голосували" - 3
"всього" – 58
ВИРІШИЛИ: (рішення № 4 додається).
На прохання депутатської фракції "Блок Петра Порошенка "Солідарність"
у роботі сесії оголошено 15-хвилинну перерву.
Після перерви на сесії присутні 57 депутатів.
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6. СЛУХАЛИ:
Про обрання першого заступника голови Миколаївської обласної ради
сьомого скликання.
Інформує:

Жосан В.П. - депутат Миколаївської обласної ради сьомого
скликання.

Продовжуючи ведення сесії, головуючий Жосан В.П. повідомив, що
відповідно до Регламенту першої сесії обласної ради сьомого скликання
обласна рада на строк її повноважень обирає першого заступника,
заступника голови обласної ради з числа депутатів обласної ради.
Відповідно до чинного законодавства кандидатури на посаду першого
заступника та заступника голови обласної ради представляє голова обласної
ради.
Слово надано голові обласної ради Москаленко В.В., яка запропонувала
кандидатуру Соколова М.В., на посаду першого заступника голови обласної
ради.
Далі слово для виступу надано кандидату на посаду першого заступника
голови обласної ради Соколову М.В., який виклав своє бачення першочергової
реалізації завдань, спрямованих на благо розвитку Миколаївської області, на
посаді першого заступника голови обласної ради.
В обговоренні взяли участь: Барна Ф.П. (Миколаївська територіальна
організація політичної партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність"),
Чмирь С.М. (Миколаївська обласна організація політичної партії
"Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"), Марін Г.А. (Миколаївська обласна
регіональна парторганізація політичної партії "Українське об'єднання патріотів УКРОП).
Головуючий повідомив, що до бюлетеня для таємного голосування
вноситься кандидатура Соколова М.В.
Організацію проведення таємного голосування з виборів першого
заступника голови обласної ради, - зробив акцент головуючий, - здійснюватиме
вже обрана лічильна комісія.
Далі слово надано голові лічильної комісії Білоконенко Н.Я., яка
зазначила, що процедура проведення таємного голосування з виборів першого
заступника голови обласної ради є аналогічною до процедури обрання голови
обласної ради.
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Внесено пропозицію виготовити бюлетені з виборів першого заступника
голови обласної ради на папері жовтого кольору. Зразок бюлетеня та його колір
затверджено одноголосно.
Лічильна комісія приступає до виготовлення бюлетенів для таємного
голосування з виборів першого заступника голови обласної ради.
У РОБОТІ СЕСІЇ ОГОЛОШЕНО ПЕРЕРВУ.
Після перерви на сесії присутні 40 депутатів.
Слово надано голові лічильної комісії Білоконенко Н.Я., яка озвучила,
порядок проведення таємного голосування з виборів першого заступника
голови обласної ради.
Проведено таємне голосування за кандидатуру Соколова М.В. на посаду
першого заступника голови обласної ради.
Далі головуючий Жосан В.П. оголосив вітальний лист Голови Верховної
Ради України, адресований Москаленко В.В. з нагоди обрання її на посаду
голови обласної ради.
Слово для оголошення протоколу № 3 засідання лічильної комісії надано
голові лічильної комісії Білоконенко Н.Я., яка оголосила результати таємного
голосування з виборів першого заступника голови обласної ради.
Підсумки голосування:
загальний склад обласної ради

-

64

кількість виготовлених бюлетенів для таємного голосування

-

64

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

-

57

кількість невикористаних бюлетенів для таємного голосування

-

7

кількість бюлетенів для таємного голосування, що були у скриньці, -

57

кількість недійних бюлетенів

-

немає

кількість голосів, поданих за кандидата на посаду першого
заступника голови обласної ради,

-

55

кількість голосів, які не підтримали кандидата,

-

2
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Згідно з результатами таємного голосування, - повідомила голова
лічильної комісії Білоконенко Н.Я., - першим заступником голови Миколаївської
обласної ради сьомого скликання вважати обраним СОКОЛОВА МИХАЙЛА
ВОЛОДИМИРОВИЧА.
(Оплески)
Новообраний перший заступник голови обласної ради Соколов М.В.
висловив подяку колегам-депутатам за довіру та підтримку.
Новообраного
першого
заступника
голови
обласної
ради
Соколова М.В. запрошено зайняти місце в президії сесії.
Внесено пропозицію проголосувати за проект рішення обласної ради.
Проведено голосування за прийняття проекту рішення.
Підсумки голосування:
"за" – 51
"проти" – немає
"утрималися" – немає
"не голосували" - 6
"всього" – 57
ВИРІШИЛИ: (рішення № 6 додається).
Далі слово надано голові облдержадміністрації Мерікову В.І., який
привітав новообраний депутатський корпус обласної ради з виявом довіри
виборців.
Голова обласної ради Москаленко В.В. довела до відома депутатів та
запрошених інформацію про утворення в Миколаївській обласній раді
депутатської фракції партії "Відродження" у
складі 4-х депутатів.
Уповноваженою особою депутатської фракції обрано Мудрака О.І.
З проханням надати слово до головуючого на сесії звернулася депутат
обласної ради Демченко Т.В., яка озвучила депутатський запит про вкрай важку
ситуацію на дорогах загального користування державного та місцевого
значення у Миколаївській області.
Запропонувала включити цей депутатський запит до порядку денного
першої сесії обласної ради.
Пропозицію про включення депутатського запиту до порядку денного
сесії поставлено на голосування.
Підсумки голосування:
"за" – 53
"проти" – немає
"утрималися" – немає
"не голосували" - 4
"всього" – 57
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7. СЛУХАЛИ:
Про депутатський запит депутата обласної ради Демченко Т.В.
Доповідач:

Демченко Т.В. - депутат Миколаївської обласної ради сьомого
скликання.

В обговоренні взяли участь: Кротов А.О. (регіональна організація
політичної партії "Опозиційний блок" в Миколаївській області), Бондар О.О.
(Миколаївська обласна організація політичної партії "Всеукраїнське об'єднання
"Батьківщина"), Кравченко М.А. (регіональна організація політичної партії
"Опозиційний блок" в Миколаївській області), Марін Г.А. (Миколаївська
обласна регіональна парторганізація політичної партії "Українське об'єднання
патріотів - УКРОП"), Паламарюк П.М. (регіональна організація політичної
партії "Опозиційний блок" в Миколаївській області), Гулін В.А. (Миколаївська
обласна
організація
політичної
партії
"Всеукраїнське
об'єднання
"Батьківщина"), Мудрак О.І. (Миколаївська обласна організація партії
"Відродження"), Скорий М.В. (Миколаївська обласна організація політичної
партії "Нова держава"), Москаленко В.В.. – голова обласної ради,
Ніколенко А.А. (Миколаївська обласна організація політичної партії
"Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"), Невінчанний М.А. (регіональна
організація політичної партії "Опозиційний блок" в Миколаївській області),
Зібров П.В. (регіональна організація політичної партії "Опозиційний блок" в
Миколаївській області), Жосан В.П. (Миколаївська територіальна організація
політичної партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність"), Луста В.В.
(Миколаївська обласна організація політичної партії "Наш край").
З урахуванням обговорення та внесених депутатами пропозицій
проведено голосування за прийняття проекту рішення.
Підсумки голосування:
"за" – 43
"проти" – 3
"утрималися" – 4
"не голосували" - 7
"всього" – 57
ВИРІШИЛИ: (рішення № 7 додається).
Далі депутат обласної ради Демченко Т.В. звернулася з депутатським
зверненням про недопущення підвищення цін на хліб та стабільне забезпечення
населення області хлібобулочними виробами за стабільними доступними
цінами у 2016 році.
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Запропонувала обласній державній адміністрації:
спільно з фахівцями, депутатами місцевих рад організувати обстеження
озимого клину по всій області, проінформувати обласну раду щодо реального
стану посівів озимини, окремо виділивши посіви озимої пшениці, в розрізі
кожної сільської, селищної ради, кожного району області;
проінформувати про наявні в області резерви продовольчого зерна для випічки
хліба та хлібобулочних виробів у 2016 році;
недопустити підвищення ціни на хліб, вжити конкретних заходів щодо
забезпечення населення області хлібобулочними виробами за доступними
стабільними цінами;
проінформувати про вжиті заходи депутата обласної ради Демченко Т.В. в
установлений законом строк.
Підкреслила, що особисто через засоби масової інформації проінформує
населення області відносно відповіді на порушене питання.
Головуючий Жосан В.П., повідомив, що депутатське звернення депутата
обласної ради Демченко Т.В. буде відпрацьоване відповідними структурними
підрозділами облдержадміністрації. Відповідь депутату буде надано в
установлені чинним законодавством строки.
Далі депутат обласної ради Демченко Т.В. звернулася з вітальним словом
до колег-депутатів з нагоди професійного свята – Дня місцевого
самоврядування, яке відзначатиметься незабаром. Побажала активної
депутатської діяльності, консолідації зусиль у вирішенні важливих питань
життєзабезпечення Миколаївської області.
Депутат обласної ради Кротов А.О. від імені фракції "Опозиційний блок"
у Миколаївській обласній раді висловив подяку депутатам обласної ради
шостого скликання за плідну роботу протягом минулої каденції.
Депутат обласної ради Кравченко М.А.
(регіональна організація
політичної партії "Опозиційний блок" в Миколаївській області) вніс пропозицію
щодо необхідності скликання позачергової сесії обласної ради, проведення якої
пов'язане зі станом автомобільних доріг у Миколаївській області.
Пропозицію Кравченка М.А. поставлено на голосування.
Підсумки голосування:
"за" – 21
"проти" – немає
"утрималися" – 27
"не голосували" - 9
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"всього" – 57
Підбиваючи підсумки роботи першої сесії обласної ради, головуючий
повідомив, що усі питання порядку денного розглянуто.
На цьому пленарне засідання Миколаївської обласної ради сьомого
скликання оголошується закритим.
.
/Лунає Державний Гімн України/

Депутат обласної ради сьомого
скликання, головуючий на
пленарному засіданні обласної ради

Федулова 37 01 63

В.П. Жосан

