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Двадцять третя позачергова сесія
обласної ради сьомого скликання
Місце проведення:
сесійний зал обласної ради,
11 година

Перед початком роботи двадцять третьої позачергової сесії обласної ради
сьомого скликання проведено реєстрацію депутатів, присутніх у сесійному залі,
за допомогою електронної системи для голосування.
Всього обрано депутатів - 64
Зареєструвалися на сесії - 42
Відсутні з поважних причин – 22
Двадцять третю позачергову сесію Миколаївської обласної ради сьомого
скликання оголошено відкритою.
(Лунає Державний Гімн України)
ЗАПРОШЕНІ: керівництво облдержадміністрації, голови обласної ради
попередніх скликань, голови районних рад та райдержадміністрацій, міські
голови, голови об'єднаних територіальних громад, керівники ряду підприємств,
департаментів та управлінь, представники засобів масової інформації,
працівники виконавчого апарату обласної ради.
Голова обласної ради Москаленко В. повідомила, що до обласної ради
надійшов лист голови Казанківської райдержадміністрації Жорової Ольги
Анатоліївни з проханням висловити подяку від імені мешканців Казанківського
району Лісніченку Володимиру Анатолійовичу, депутату обласної ради,
генеральному директору ВП "ЮУАЕС", який у складний період відсутності
гіпохлориду натрію внаслідок зупинки єдиного в Україні його виробника –
АТ "Дніпроазот" надав своєчасну допомогу, забезпечивши якісною питною
водою 11 населених пунктів Казанківського району із загальною чисельністю
населення, яка становить 14 тисяч осіб.
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Далі головуюча внесла пропозицію про обрання секретаріату сесії у
кількості 2-х депутатів: Джупінін Ю. (політична партія "Українське об’єднання
патріотів - "УКРОП"), Дранов В. (політична партія "Опозиційний блок").
Склад секретаріату сесії затверджено одноголосно.
Головуючою Москаленко В. запропоновано прийняти за основу проект
порядку денного двадцять третьої позачергової сесії обласної ради.
Пропозицію прголосовано за допомогою електронної системи для
голосування.
Підсумки голосування:
"за" – 37
"проти" – 2
"утримались" – 2
"не голосували" - 2
"всього" – 43.
В обговоренні проекту порядку денного двадцять третьої позачергової
сесії обласної ради
взяли участь: Невінчанний М. (політична партія
"Опозиційний блок"), Олабін В. (політична партія "Опозиційний блок"),
Бонь В. – перший заступник голови облдержадміністрації, Демченко Т.
(політична партія "Нова держава"), Джупінін Ю. (політична партія "Українське
об’єднання патріотів - "УКРОП"), Фроленко В. (політична партія "Опозиційний
блок"), Талпа М. (політична партія "Блок Петра Порошенка "Солідарність"),
Москаленко В. – голова обласної ради.
У ході обговорення проекту порядку денного депутатами обласної ради
внесено ряд суттєвих пропозицій, зокрема:
депутат обласної ради Невінчанний М. запропонував включити до
порядку денного двадцять третьої позачергової сесії обласної ради питання про
звіт голови обласної державної адміністрації та про звіт голови обласної ради;
депутат обласної ради Олабін В. наголосив на порушенні вимог
Регламенту Миколаївської обласної ради сьомого скликання, згідно з яким
проекти рішень обласної ради попередньо розглядаються на засіданнях
постійних комісій, президії обласної ради з прийняттям відповідних висновків
та пропозицій. Запропонував не затверджувати порядок денний, доки питання
не будуть розглянуті на засіданнях профільних комісій обласної ради;
депутат обласної ради Демченко Т. наголосила на необхідності
проведення сесій обласної ради в рамках чинного законодавства. Звернула увагу
на те, що лише одна сесія, проведена цього року, була черговою. Зазначила, що
депутати обласної ради не мають можливості детально вивчати питання, що
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вносяться на розгляд сесії, аналізувати стан виконання рішень обласної ради,
зокрема, щодо нагальних питань, пов'язаних із підготовкою до опалювального
сезону; стосовно комунального підприємства "Миколаївоблтеплоенерго" та
проблемних питань, що існують в галузі освіти та медицини.
Запропонувала:
працювати з дотриманням вимог Регламенту Миколаївської обласної ради
сьомого скликання та чинного законодавства;
розглянути попередньо питання, які внесені на розгляд двадцять третьої
позачергової сесії обласної ради, на засіданнях постійних комісій;
депутат обласної ради Фроленко В. наголосив на порушенні вимог
Регламенту Миколаївської обласної ради сьомого скликання в частині
попереднього розгляду питань на засіданнях постійних комісій обласної ради.
Запропонував перенести розгляд питань, включених до порядку денного
двадцять третьої позачергової сесії обласної ради, на чергову сесію обласної
ради;
депутат обласної ради Талпа М. запропонував включити до порядку
двадцять третьої позачергової сесії обласної ради звіт служби автомобільних
доріг у Миколаївській області.
Пропозиції депутатів, внесені в ході обговорення проекту порядку
денного двадцять третьої позачергової сесії обласної ради, поставлено на
голосування за допомогою електронної системи для голосування.
Першою проголосовано пропозицію депутата Невінчанного М.
Підсумки голосування:
"за" – 11
"проти" – 1
"утримались" – 4
"не голосували" - 28
"всього" – 44.
Далі на голосування поставлено пропозицію депутата Олабіна В.
Підсумки голосування:
"за" – 6
"проти" – 1
"утримались" – 5
"не голосували" - 32
"всього" – 44.
Наступною проголосовано пропозицію депутата Фроленка В.
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Підсумки голосування:
"за" – 8
"проти" – 1
"утримались" – 5
"не голосували" - 30
"всього" – 44.
Далі проголосовано пропозицію депутата Демченко Т.
Підсумки голосування:
"за" – 18
"проти" – 0
"утримались" – 2
"не голосували" - 24
"всього" – 44.
Останньою проголосовано пропозицію депутата Талпи М.
Підсумки голосування:
"за" – 23
"проти" – 2
"утримались" – 1
"не голосували" - 18
"всього" – 44.
Далі проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи
для голосування за прийняття проекту порядку денного двадцять третьої
позачергової сесії обласної ради в цілому.
Підсумки голосування:
"за" – 28
"проти" – 2
"утримались" – 1
"не голосували" - 13
"всього" – 44.
До голови обласної ради з проханням надати слово звернувся заступник
голови облдержадміністрації Кушнір О.
Виступаючий надав обґрунтоване роз'яснення щодо необхідності розгляду
питань, включених до порядку денного двадцять третьої позачергової сесії
обласної ради. Звернувся до присутніх у сесійному залі депутатів з проханням
прийняти рішення, які дозволять наступного року залучати кошти, що
виділяються Миколаївській області з Державного бюджету України.
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Далі проведено повторне поіменне голосування за допомогою
електронної системи для голосування за прийняття проекту порядку денного
двадцять третьої позачергової сесії обласної ради в цілому.
Підсумки голосування:
"за" – 30
"проти" – 2
"утримались" – 2
"не голосували" - 10
"всього" – 44.
У роботі сесії оголошено перерву.
(ПІСЛЯ ПЕРЕРВИ)
Головуюча Москаленко В. повідомила, що після перемовин з головами
депутатських фракцій, створених у Миколаївській обласній раді, було
запропоновано різні варіанти розгляду питань, включених до порядку денного
двадцять третьої позачергової сесії обласної ради.
Закликала депутатів об'єднатися і спрямувати усі свої зусилля на розгляд
питань порядку денного сьогоднішньої сесії та прийняття відповідних рішень
по кожному з них.
В обговоренні взяли участь: Кормишкін Ю. (політична партія "Наш
край"), Колесніков В. (політична партія "Українське об’єднання патріотів "УКРОП"), Олабін В. (політична партія "Опозиційний блок"), Барна Ф.
(політична партія "Блок Петра Порошенка "Солідарність").
Депутат обласної ради Кормишкін Ю. підкреслив, що питання "Про
внесення змін до Статуту Миколаївського обласного протитуберкульозного
диспансеру Миколаївської обласної ради" внесено до порядку денного за
поданням фракції "Наш край" з метою виправлення помилки, допущеної під час
прийняття відповідного рішення на двадцять другій позачерговій сесії обласної
ради.
Депутат обласної ради Колесніков В. запропонував питання "Про
поліпшення фінансового забезпечення дорожніх робіт за рахунок субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення
будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг
загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної
власності у населених пунктах Миколаївської області" попередньо розглянути
на засіданні профільної постійної комісії з питань промислової політики та
підприємництва, енергетики та енергозбереження, транспорту та розвитку
інфраструктури, а потім внести на розгляд чергової сесії обласної ради.
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Запропоновано затвердити порядок денний двадцять третьої позачергової
сесії обласної ради в цілому.
Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проекту порядку денного сесії двадцять третьої
позачергової сесії обласної ради в цілому.
Підсумки голосування:
"за" – 31
"проти" – 2
"утримались" – 0
"не голосували" - 5
"всього" – 38.
Головуюча Москаленко В. повідомила, що у зв'язку з тим, що окремі
депутати не встигли своєчасно скористатися своїми поіменними картками для
голосування, їхні голоси не було враховано під час голосування, тому необхідно
провести повторне голосування за прийняття проекту порядку денного сесії.
Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проекту порядку денного сесії в цілому.
Підсумки голосування:
"за" – 34
"проти" – 1
"утримались" – 0
"не голосували" - 3
"всього" – 38.
До порядку денного двадцять третьої позачергової сесії обласної ради
сьомого скликання включено такі питання:
1. Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Кабінету
Міністрів України щодо надання Миколаївському академічному українському
театру драми та музичної комедії статусу національного.
Доповідач:

Поддубна Л. – виконувач обов’язків начальника
управління культури, національностей та релігій
облдержадміністрації.

2. Про поліпшення фінансового забезпечення дорожніх робіт за рахунок
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення
будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг
загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної
власності у населених пунктах Миколаївської області.
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Доповідач:

Максименко А. – виконувач обов’язків начальника
служби автомобільних доріг у Миколаївській області.

3. Про внесення змін до Статуту Миколаївського
протитуберкульозного диспансеру Миколаївської обласної ради.
Доповідач:

обласного

Москаленко В. – голова обласної ради.

1. СЛУХАЛИ: "Про Звернення депутатів Миколаївської обласної
ради до Кабінету Міністрів України щодо надання Миколаївському
академічному українському театру драми та музичної комедії статусу
національного".
Доповідач:

Поддубна Л. – виконувач обов’язків начальника
управління культури, національностей та релігій
облдержадміністрації.

В обговоренні взяли участь: Гладун С. (політична партія "Опозиційний
блок"), Шевченко Є. – заступник голови облдержадміністрації, Невінчанний М.
(політична партія "Опозиційний блок"), Барна Ф. (політична партія "Блок Петра
Порошенка "Солідарність"), Фроленко В. (політична партія "Опозиційний
блок"), Бонь В. – перший заступник голови облдержадміністрації, Ясинський О.
(політична партія "Опозиційний блок"), Олабін В. (політична партія
"Опозиційний блок"), Дранов В. (політична партія "Опозиційний блок"),
Кушнір О. - заступник голови облдержадміністрації, Марін Г. (політична партія
"Українське об’єднання патріотів – "УКРОП"), Москаленко В. – голова обласної
ради.
У ході обговорення проекту рішення депутат обласної ради Гладун С.
наголосила, що це питання не розглядалося на засіданні постійної профільної
комісії обласної ради з питань культури, науки і освіти, сім'ї та молоді, спорту.
Зазначила, що у разі надання Миколаївському академічному українському
театру драми та музичної комедії статусу національного необхідне буде
додаткове фінансування з обласного бюджету.
Запропонувала розглянути це питання спочатку на засіданні постійної
профільної комісії, а після цього повторно повернутися до його розгляду на
черговій сесії 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.
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Підсумки голосування:
"за" – 29
"проти" – 0
"утримались" – 1
"не голосували" - 6
"всього" – 36.
2. СЛУХАЛИ: "Про поліпшення фінансового забезпечення дорожніх
робіт за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту та утримання
автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і
доріг комунальної власності у населених пунктах Миколаївської області".
Доповідач:

Максименко А. – виконувач обов’язків начальника
служби автомобільних доріг у Миколаївській області.

В обговоренні взяли участь: Невінчанний М. (політична партія "Опозиційний
блок"), Джупінін Ю. (політична партія "Українське об’єднання патріотів –
"УКРОП"), Марін Г. (політична партія "Українське об’єднання патріотів –
"УКРОП"), Головчанський А. (політична партія "Опозиційний блок"),
Фроленко В. (політична партія "Опозиційний блок"), Бондар О. (політична
партія "ВО "Батьківщина"), Кормишкін Ю. (політична партія "Наш край"),
Олабін В. (політична партія "Опозиційний блок"), Кушнір О. - заступник голови
облдержадміністрації, Москаленко В. – голова обласної ради.
Під час обговорення проекту рішення депутатами обласної ради
акцентовано увагу на важливих питаннях, які стосуються стану автомобільних
доріг Миколаївської області. Зокрема, депутат обласної ради Фроленко В.
порушив питання щодо неякісного ремонту дороги, зробленого минулого року в
с.Інгулка Баштанського району Миколаївської області, на ремонт якої з
обласного бюджету було виділено понад мільйон гривень.
Депутат обласної ради Бондар О. наголосив на необхідності проведення
ремонту доріг державного значення, зокрема проблемної на сьогодні
автомобільної дороги Н-14.
Депутат обласної ради Олабін В. порушив питання щодо відновлення
ефективної роботи Облавтодору. Наголосив, що ганебною на сьогодні є
ситуація, коли Облавтодор є субпідрядником у приватної організації з
виконання ремонтних робіт. Наголосив на актуальності питання щодо
створення комунального підприємства.
З урахуванням обговорення та внесених депутатами обласної ради
пропозицій проведено поіменне голосування за допомогою електронної
системи для голосування за прийняття проекту рішення обласної ради.
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Підсумки голосування:
"за" – 34
"проти" – 0
"утримались" – 2
"не голосували" - 1
"всього" – 37.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 2 додається).
Депутат обласної ради Барна Ф. звернувся до головуючої Москаленко В.
та до присутніх у сесійному залі депутатів повернутися до розгляду питання
щодо надання Миколаївському академічному українському театру драми та
музичної комедії статусу національного. Підкреслив, що це питання для
Миколаївської області на сьогодні є надто важливим і актуальним.
Депутат обласної ради Гладун С. підтримала пропозицію депутата
Барни Ф. стосовно того, щоб повернутися до розгляду цього питання та
голосування за Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Кабінету
Міністрів України щодо надання Миколаївському академічному українському
театру драми та музичної комедії статусу національного.
Разом із тим, депутат обласної ради Гладун С. запропонувала виключити з
проекту рішення пункт 2, у якому йдеться про гарантію фінансування
Миколаївського академічного українського театру драми та музичної комедії з
обласного бюджету.
Проведено повторне поіменне голосування за допомогою електронної
системи для голосування з питання "Про Звернення депутатів Миколаївської
обласної ради до Кабінету Міністрів України щодо надання
Миколаївському академічному українському театру драми та музичної
комедії статусу національного".
Підсумки голосування:
"за" – 35
"проти" – 0
"утримались" – 1
"не голосували" - 1
"всього" – 37.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 1 додається).
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3. СЛУХАЛИ: "Про внесення змін до Статуту Миколаївського
обласного протитуберкульозного диспансеру Миколаївської обласної
ради".
Доповідач:

Москаленко В. – голова обласної ради.

Юрій Кормишкін, голова депутатської фракції "Наш край", яка ініціювала
внесення питання на розгляд двадцять третьої позачергової сесії обласної ради,
надав відповідні роз'яснення щодо необхідності та важливості внесення змін до
Статуту Миколаївського обласного протитуберкульозного диспансеру
Миколаївської обласної ради.
Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проекту рішення обласної ради.
Підсумки голосування:
"за" – 34
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 3
"всього" – 37.
Підбиваючи підсумки роботи двадцять третьої позачергової сесії обласної
ради, головуюча Москаленко В. повідомила, що усі питання порядку денного
розглянуто та оголосила про закриття пленарного засідання обласної ради.
/Лунає Державний Гімн України/

Голова обласної ради

Галина Федулова 37 01 63

В. МОСКАЛЕНКО

