УКРАЇНА
МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
ПРОТОКОЛ
Від 12 червня 2020 року № 37
м. Миколаїв

Тридцять сьома позачергова сесія
обласної ради сьомого скликання
Місце проведення:
сесійний зал обласної ради
Початок: 11 година

Перед початком роботи тридцять сьомої позачергової сесії Миколаївської
обласної ради сьомого проведено реєстрацію депутатів обласної ради, які
присутні у сесійному залі, за допомогою електронної системи для голосування.
Всього обрано депутатів - 64
Зареєструвалися на сесії - 34
Відсутні з поважних причин – 20
Тридцять сьому позачергову сесію Миколаївської обласної ради сьомого
скликання оголошено відкритою.
(Лунає Державний Гімн України)
Далі головуючою Москаленко Вікторією проведено процедуру
нагородження кращих представників територіальних громад Миколаївської
області.
Розпорядженням голови обласної ради за вагомий особистий внесок у
вирішення проблем соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, багаторічну сумлінну працю, активну життєву
позицію відзнакою Миколаївської обласної
ради – "За заслуги перед
Миколаївщиною" І ступеня нагороджено СІМОНЯНА Рубіка Хачатуровича,
голову Миколаївської обласної організації Всеукраїнської громадської
організації інвалідів "Союз Чорнобиль України".
На численні звернення виборців Баштанського, Новобузького,
Казанківського, Березнегуватського районів розпорядженням голови обласної
ради за вагомий особистий внесок у розвиток та зміцнення місцевого
самоврядування на Миколаївщині, плідну депутатську діяльність, спрямовану
на вирішення соціально-економічних питань територіальних громад, захист
інтересів виборців, виконання їх доручень відзнакою Миколаївської обласної
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ради – "За заслуги перед Миколаївщиною" ІІ ступеня нагороджено ФРОЛЕНКА
Володимира Олександровича, депутата Миколаївської обласної ради сьомого
скликання
Розпорядженням голови обласної ради за вагомий особистий внесок у
розвиток місцевого самоврядування на Миколаївщині, високий професіоналізм,
активну депутатську діяльність, спрямовану на вирішення соціальноекономічних питань територіальної громади, Подяку обласної ради оголошено
КРЕТУ Юрію Всеволодовичу, депутату Миколаївської обласної ради сьомого
скликання.
ЗАПРОШЕНІ: депутати обласної ради, керівництво облдержадміністрації,
голови районних рад та райдержадміністрацій, міські голови, керівники ряду
підприємств, департаментів та управлінь, представники засобів масової
інформації, працівники виконавчого апарату обласної ради тощо.
Далі головуюча Москаленко Вікторія вносить пропозицію про обрання
секретаріату сесії у складі 2-х депутатів: Лучний Микола (депутатська група
"Опозиційна платформа - "За життя"), Наказенко Сергій (депутатська фракція
політичної партії "Наш край").
Склад секретаріату сесії затверджено одноголосно.
Перед обговоренням проєкту порядку денного тридцять сьомої
позачергової сесії обласної ради головуюча Москаленко Вікторія
проінформувала присутніх про те, що на розгляд сесії обласної ради внесено
питання, запропоновані обласною державною адміністрацією, депутатами
обласної ради та обласною радою.
З метою приведення у відповідність з вимогами чинного законодавства
установчих документів закладів освіти та культури, - продовжила далі
головуюча, - з урахуванням рекомендацій постійної комісії обласної ради з
питань культури, науки і освіти, сім'ї та молоді, спорту до проєкту порядку
денного сесії внесено питання щодо зміни типів та назв закладів освіти та
культури і затвердження їх статутів.
Крім цього, зазначила головуюча, - сьогодні, 12 червня, під час засідання
постійної комісії обласної ради з питань регіонального розвитку, планування,
бюджету, фінансів та інвестицій було підтримано та внесено на розгляд
тридцять сьомої позачергової сесії обласної ради питання "Про внесення змін і
доповнень до Комплексної програми охорони довкілля Миколаївської області
на 2018-2020 роки".
Перед обговоренням проєкту порядку денного тридцять сьомої
позачергової сесії обласної ради запропоновано проголосувати за його основу за
допомогою електронної системи для голосування.
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Підсумки голосування:
"за" – 43
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 2
"всього" – 45.
Далі головуюча Москаленко Вікторія привітала з днем народження
депутата обласної ради Басса Владислава. Побажала імениннику щастя,
здоров'я, родинного затишку та життєвого благополуччя.
В обговоренні проєкту порядку денного тридцять сьомої позачергової сесії
обласної ради взяли участь: Кормишкін Юрій (депутатська фракція політичної
партії "Наш край"), Катрич Анатолій (депутатська група "Наша Батьківщина Миколаївщина"), Олабін Вадим (депутатська фракція політичної партії
"Опозиційний блок"), Демченко Тетяна (депутатська фракція політичної партії
"Нова держава"), Москаленко Вікторія – голова обласної ради.
У ході обговорення проєкту порядку денного тридцять сьомої позачергової
сесії обласної ради депутатами обласної ради було внесено ряд суттєвих
пропозицій.
Зокрема, депутат обласної ради Кормишкін Юрій запропонував:
включити до порядку денного сесії питання "Про проведення аудиту
фінансової
звітності
суб'єктів
господарювання
спільної
власності
територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області";
внести зміни до пункту 15 рішення обласної ради від 26.12.2019 року № 15
"Про обласний бюджет Миколаївської області на 2020 рік", виклавши його у
такій редакції:
"Установити, що використання, у тому числі перерозподіл бюджетних
призначень коштів субвенцій з державного, місцевих, обласного бюджету між
місцевими бюджетами області, головними розпорядниками коштів обласного
бюджету та зміни до розпису обласного бюджету, визначеного пунктами 3,
4,13,14 цього рішення, здійснюється за умови погодження постійною комісією
обласної ради з питань регіонального розвитку, планування, бюджету, фінансів
та інвестицій";
скасувати поправки до рішення обласної ради від 26 грудня 2019 року
№ 15 "Про обласний бюджет Миколаївської області на 2020 рік".
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Депутат обласної ради Катрич Анатолій повідомив про вкрай складну
ситуацію, що склалася у Новоодеському районі Миколаївської області у зв'язку
з браконьєрством.
Звернувся з пропозицією стосовно включення до порядку денного сесії
питання про надання мисливських угідь ТОВ "Мисливське господарство
"Ботанік" Новоодеського району Миколаївської області.
Депутат обласної ради Олабін Вадим вніс пропозиції щодо:
включення до порядку денного сесії Звернення депутатів обласної ради до
Президента України, Верховної Ради України стосовно скасування другого
етапу медичної реформи, що стартувала в Україні з 01 квітня 2020 року, як
такої, що шкодить національним інтересам України;
визнання таким, що втратило чинність, рішення обласної ради
від 27 березня 2020 року № 4 " Про оптимізацію видатків обласного бюджету в
період поширення на території України гострої респіраторної хвороби
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2", у зв'язку з невиконанням
цього рішення обласною державною адміністрацією.
Депутат обласної ради Демченко Тетяна запропонувала включити до
порядку денного сесії депутатський запит, ініційований депутатською групою
"Опозиційна платформа "За життя", про ситуацію в Комунальному
некомерційному підприємстві "Обласний дитячий центр медичної реабілітації"
Миколаївської обласної ради.
Пропозиції депутатів, внесені в ході обговорення проєкту порядку денного
тридцять сьомої позачергової сесії обласної ради поставлено на голосування за
допомогою електронної системи для голосування.
Першою проголосовано пропозицію депутата обласної ради Кормишкіна
Юрія стосовно включення до порядку денного сесії питання "Про проведення
аудиту фінансової звітності суб'єктів господарювання спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області".
Підсумки голосування:
"за" – 39
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 5
"всього" – 44.
Пропозицію депутата Кормишкіна Юрія щодо внесення змін до пункту 15
рішення обласної ради від 26 грудня 2019 року № 15 запропоновано
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проголосувати в ході розгляду питання "Про внесення змін до обласного
бюджету Миколаївської області на 2020 рік".
Наступною на голосування поставлено пропозицію депутата обласної ради
Карича Анатолія стосовно включення до порядку денного сесії питання про
надання мисливських угідь ТОВ "Мисливське господарство "Ботанік"
Новоодеського району Миколаївської області.
Підсумки голосування:
"за" – 39
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 5
"всього" –44.
Далі проголосовано пропозицію депутата обласної ради Олабіна Вадима
щодо включення до порядку денного сесії питання "Про Звернення депутатів
обласної ради до Президента України, Верховної Ради України щодо скасування
другого етапу медичної реформи, що стартувала в Україні" з 01 квітня 2020
року.
Підсумки голосування:
"за" – 38
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 6
"всього" –44.
Пропозицію депутата обласної ради Олабіна Вадима щодо визнання таким,
що втратило чинність, рішення обласної ради від 27 березня 2020 року № 4
"Про оптимізацію видатків обласного бюджету в період поширення на території
України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом
SARS-CoV-2", запропоновано проголосувати в ході обговорення питання "Про
внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2020 рік".
Останньою на голосування поставлено пропозицію депутата обласної ради
Демченко Тетяни - щодо включення до порядку денного сесії депутатського
запиту стосовно ситуації, що склалася в Комунальному некомерційному
підприємстві "Обласний дитячий центр медичної реабілітації" Миколаївської
обласної ради.
Підсумки голосування:
"за" – 35
"проти" – 0
"утримались" – 1
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"не голосували" - 8
"всього" – 44.
Головуючою Москаленко Вікторією запропоновано проголосувати проєкт
порядку денного тридцять шостої позачергової сесії Миколаївської обласної
ради в цілому з урахуванням внесених депутатами обласної ради пропозицій.
Підсумки голосування:
"за" – 43
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 1
"всього" – 44.
До порядку денного тридцять сьомої позачергової сесії Миколаївської
обласної ради сьомого скликання включено такі питання:
1.
Про внесення змін до складу постійних комісій Миколаївської
обласної ради сьомого скликання.
Доповідач: Москаленко Вікторія – голова обласної ради.
2.
Про внесення змін до Комплексної програми соціального захисту
населення "Турбота" на період до 2020 року.
Доповідач:

Нечет Юлія – заступник директора департаменту
соціального захисту населення облдержадміністрації.

3.
Про внесення змін та доповнень до Порядків надання адресної
грошової допомоги мешканцям Миколаївської області.
Доповідач:

Москаленко Вікторія – голова обласної ради.

4.
Про внесення змін до обласної Комплексної програми профілактики
злочинності та вдосконалення системи захисту конституційних прав і свобод
громадян у Миколаївській області на 2017-2021 роки.
Доповідач:

Фісун Роман – начальник сектору взаємодії з
правоохоронними органами та оборонної роботи
апарату облдержадміністрації.

5.
Про внесення змін та доповнень до обласної Програми розвитку та
підтримки закладів охорони здоров’я, які належать до спільної власності
територіальних громад, сіл, селищ, міст Миколаївської області, на 2020-2022
роки та надання населенню області медичних послуг понад обсяг, передбачений
програмою державних гарантій медичного обслуговування населення.
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Доповідач:

Черненко Оксана – заступник начальника управління
охорони здоров’я облдержадміністрації.

6.
Про внесення змін до рішення обласної ради від 16 травня
2019 року № 20.
Доповідач:

Москаленко Вікторія – голова обласної ради.

7.
Про внесення змін і доповнень до Комплексної програми охорони
довкілля Миколаївської області на 2018-2020 роки.
Доповідач:
8.
2020 рік.

Каражей Олександр – начальник управління екології та
природних ресурсів

Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на

Доповідач:

Іщенко Вадим – директор департаменту фінансів
облдержадміністрації.

9.
Про передачу зі спільної власності територіальних громад сіл,
селищ, міст Миколаївської області у державну власність до сфери управління
Міністерства освіти і науки України нерухомого майна, яке розташоване за
адресою: м. Миколаїв, вул. 9-та Поздовжня, 10-А та перебуває в оперативному
управлінні Комунального некомерційного підприємства "Миколаївський
обласний центр лікування інфекційних хвороб" Миколаївської обласної ради.
Доповідач:

Москаленко Вікторія – голова обласної ради.

10. Про звільнення від орендної плати за користування нерухомим
майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
Миколаївської області на період запровадження вимушених протиепідемічних
заходів, пов’язаних із поширенням на території Миколаївської області гострої
респіраторної хвороби COVID-19.
Доповідач:

Бондаренко Надія – заступник начальника управління з
питань
майна
комунальної
власності
області
департаменту економічного розвитку та регіональної
політики облдержадміністрації – начальник відділу з
питань координації управління майном комунальної
власності області.

11. Про зміну типу та назви Миколаївського базового медичного
коледжу та затвердження його Статуту.
Доповідач:

Черненко Оксана – заступник начальника управління
охорони здоров’я облдержадміністрації.
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12. Про зміну типу та назви Миколаївського вищого училища фізичної
культури та затвердження його Статуту.
Доповідач:

Удовиченко Олена – директор департаменту освіти і
науки облдержадміністрації.

13. Про зміну типу та назви Комунального вищого навчального закладу
"Новобузький педагогічний коледж" та затвердження його Статуту.
Доповідач:

Удовиченко Олена – директор департаменту освіти і
науки облдержадміністрації.

14. Про зміну назви Миколаївський обласний Центр туризму,
краєзнавства та екскурсій учнівської молоді та затвердження його Статуту.
Доповідач:

Удовиченко Олена – директор департаменту освіти і
науки облдержадміністрації.

15. Про перейменування Миколаївського коледжу культури і мистецтв
та затвердження його Статуту.
Доповідач:

Бойченко Віталій – в.о. начальника
культури,
національностей
та
облдержадміністрації.

управління
релігій

16. Про перейменування Миколаївського коледжу музичного мистецтва
та затвердження його Статуту.
Доповідач:

Бойченко Віталій – в.о. начальника
культури,
національностей
та
облдержадміністрації.

управління
релігій

17. Про висунення кандидатури на відзначення щорічною Премією
Верховної Ради України педагогічних працівників.
Доповідач:

Москаленко Вікторія – голова обласної ради.

18. Про проведення аудиту фінансової звітності суб'єктів господарювання
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської
області.
Доповідач:

Кормишкін Юрій – депутат обласної ради.
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19. Про надання у користування мисливських угідь Товариству з
обмеженою відповідальністю "Мисливське господарство "Ботанік".
Доповідач:

Катрич Анатолій – депутат обласної ради.

20. Про Звернення депутатів обласної ради до Президента України,
Верховної Ради України щодо скасування другого етапу медичної реформи, що
стартувала в Україні" з 01 квітня 2020 року.
Доповідач:

Олабін Вадим – депутат обласної ради.

21. Про усний запит депутата обласної ради Демченко Т.В.
Доповідач:

Демченко Тетяна – депутат обласної ради.

1. СЛУХАЛИ:
Про внесення змін до складу постійних комісій Миколаївської обласної
ради сьомого скликання.
Доповідач: Москаленко Вікторія – голова обласної ради.
В обговоренні взяли участь: Барна Федір (позафракційний), Москаленко
Вікторія – голова обласної ради.
Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради.
Підсумки голосування:
"за" – 36
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 7
"всього" – 43.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 1 додається та формується в окрему справу).
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2. СЛУХАЛИ:
Про внесення змін до Комплексної програми соціального захисту
населення "Турбота" на період до 2020 року.
Доповідач:

Нечет Юлія – заступник директора департаменту
соціального захисту населення облдержадміністрації.

В обговоренні взяли участь: Демченко Тетяна (депутатська фракція
політичної партії "Нова держава"), Москаленко Вікторія – голова обласної
ради.
Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради.
Підсумки голосування:
"за" – 41
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 3
"всього" – 44.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 2 додається та формується в окрему справу).
3. СЛУХАЛИ:
Про внесення змін та доповнень до Порядків надання адресної грошової
допомоги мешканцям Миколаївської області.
Доповідач: Москаленко Вікторія – голова обласної ради.
В обговоренні взяли участь: Демченко Тетяна (депутатська фракція
політичної партії "Нова держава"), Москаленко Вікторія – голова обласної
ради.
Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради.
Підсумки голосування:
"за" – 40
"проти" – 0
"утримались" – 0
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"не голосували" – 4
"всього" – 44.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 3 додається та формується в окрему справу).
4. СЛУХАЛИ:
Про внесення змін до обласної Комплексної програми профілактики
злочинності та вдосконалення системи захисту конституційних прав і
свобод громадян у Миколаївській області на 2017-2021 роки.
Доповідач:

Фісун Роман – начальник сектору взаємодії з
правоохоронними органами та оборонної роботи
апарату облдержадміністрації.

В обговоренні взяли участь: Барна Федір (позафракційний), Москаленко
Вікторія – голова обласної ради.
Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради.
Підсумки голосування:
"за" – 33
"проти" – 0
"утримались" – 1
"не голосували" – 10
"всього" – 44.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 4 додається та формується в окрему справу
5. СЛУХАЛИ:
Про внесення змін та доповнень до обласної Програми розвитку та
підтримки закладів охорони здоров’я, які належать до спільної власності
територіальних громад, сіл, селищ, міст Миколаївської області, на 20202022 роки та надання населенню області медичних послуг понад обсяг,
передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування
населення.
Доповідач:

Черненко Оксана – заступник начальника управління
охорони здоров’я облдержадміністрації.
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В обговоренні взяли участь: Демченко Тетяна (депутатська фракція
політичної партії "Нова держава"), Москаленко Вікторія – голова обласної
ради.
Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради.
Підсумки голосування:
"за" – 39
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 5
"всього" – 44.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 5 додається та формується в окрему справу).
Слово для виступу надано Федоровій Світлані, директору
КНП "Миколаївський обласний центр лікування інфекційних хвороб"
Миколаївської обласної ради. Виступаюча надала інформацію щодо стану
виплати заробітної плати працівникам КНП "Миколаївський обласний центр
лікування інфекційних хвороб" Миколаївської обласної ради. Підкреслила, що
коштів Національної служби здоров'я України недостатньо для виплати
заробітної плати працівникам Центру та для повноцінного функціонування
цього закладу охорони здоров'я.
Звернулася до депутатів, присутніх у сесійному залі, з проханням сприяти
у виділенні до кінця року коштів у сумі 36 млн гривень на виплату заробітної
плати працівникам КНП "Миколаївський обласний центр лікування
інфекційних хвороб" Миколаївської обласної ради.
Депутат обласної ради Воронок Анна звернулася з проханням зарахувати
її голос "за" в результатах голосування за проєкт рішення обласної ради "Про
внесення змін та доповнень до обласної Програми розвитку та підтримки
закладів охорони здоров’я, які належать до спільної власності територіальних
громад, сіл, селищ, міст Миколаївської області, на 2020-2022 роки та надання
населенню області медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою
державних гарантій медичного обслуговування населення".
Таким чином, результати голосування за проєкт рішення з цього питання
є такими:
"за" – 40
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 4
"всього" – 44.
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6. СЛУХАЛИ:
Про внесення змін до рішення обласної ради від 16 травня 2019 року № 20.
Доповідач:

Москаленко Вікторія – голова обласної ради.

В обговоренні взяли участь: Закусілов Андрій (депутатська фракція
політичної партії "Наш край"), Черненко Оксана, заступник начальника
управління охорони здоров’я облдержадміністрації, Москаленко Вікторія –
голова обласної ради.
У ході обговорення проєкту рішення депутат обласної ради Закусілов
Андрій порушив питання про ситуацію, що склалася у зв'язку з направленням
хворих на лікування до Снігурівської центральної районної лікарні та тривалим
проходженням хворими процедури тестування на наявність гострої
респіраторної хвороби COVID-19.
У зв'язку з цим обласною радою надано таке доручення:
Обласній державній адміністрації, управлінню охорони здоров’я
облдержадміністрації надати інформацію щодо ситуації з тестуванням на
коронавірусну хворобу в закладах охорони здоров'я Миколаївської області.
Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради.
Підсумки голосування:
"за" – 40
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 4
"всього" – 44.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 6 додається та формується в окрему справу).
7. СЛУХАЛИ:
Про внесення змін і доповнень до Комплексної програми охорони довкілля
Миколаївської області на 2018-2020 роки.
Доповідач:

Каражей Олександр – начальник управління екології та
природних ресурсів

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради.
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Підсумки голосування:
"за" – 39
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 5
"всього" – 44.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 7 додається та формується в окрему справу).
8. СЛУХАЛИ:
Про внесення
на 2020 рік.
Доповідач:

змін

до

обласного

бюджету

Миколаївської

області

Іщенко Вадим – директор департаменту фінансів
облдержадміністрації.

В обговоренні взяли участь: Кормишкін Юрій (депутатська фракція
політичної партії "Наш край"), Крет Юрій (депутатська фракція політичної
партії "Відродження"), Олабін Вадим (депутатська фракція політичної партії
"Опозиційний блок"), Демченко Тетяна (депутатська фракція політичної партії
"Нова держава"), Воронок Анна (депутатська група "Опозиційна платформа "За життя"), Барна Федір (позафракційний), Бондар Олександр (депутатська
фракція політичної партії "ВО "Батьківщина"), Закусілов Андрій (депутатська
фракція політичної партії "Наш край"), Талпа Михайло (депутатська фракція
політичної партії "Європейська солідарність"), Москаленко Вікторія – голова
обласної ради.
У ході обговорення проєкту рішення депутат обласної ради Кормишкін
Юрій вніс пропозицію щодо скасування поправки до рішення обласної ради від
26 грудня 2019 року № 15 "Про обласний бюджет Миколаївської області на
2020 рік".
Депутатом обласної ради Демченко Тетяною
пропозиції до проєкту рішення обласної ради:

запропоновано

такі

Обласній державній адміністрації вишукати кошти на дофінансування
закладів охорони здоров'я Миколаївської області. До 01.07.2020 проінформувати
депутатський корпус обласної ради та жителів Миколаївської області про
результати вирішення цього питання;
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кошти в сумі близько 10 млн гривень, передбачені на завершення ремонту
шахово-шашкового клубу, спрямувати на функціонування КНП "Обласний
дитячий центр медичної реабілітації" Миколаївської обласної ради;
кошти в сумі 40 млн гривень, передбачені на ремонт та утримання
автомобільних доріг Миколаївської області згідно з Програмою розвитку
автомобільних доріг загального користування Миколаївської області на 20162018 роки, розподілити таким чином:
10 млн гривень спрямувати на проєктування ремонтних робіт, 30 млн
гривень - на підтримку закладів охорони здоров'я, що є спільною власністю
територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області.
Заступник голови постійної комісії обласної ради з питань регіонального
розвитку, планування, бюджету, фінансів та інвестицій Бондар Олександр у
своєму виступі зазначив, що проєкт рішення "Про обласний бюджет
Миколаївської області на 2020 рік" сформовано з двох позицій.
Перша позиція – це проєкт рішення, підготовлений обласною державною
адміністрацією та розданий депутатам обласної ради.
Друга позиція – це зміни і доповнення до проєкту рішення, напрацьовані
депутатами обласної ради.
Ці два документи, - підкреслив виступаючий, - об'єднано в один проєкт
рішення.
Далі промовець озвучив запропонований проєкт рішення "Про внесення
змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2020 рік".
Депутат обласної ради Закусілов Андрій порушив питання щодо
об'єктивності проведення тендеру на ремонт автомобільної дороги Баштанка –
Березнегувате.
У зв'язку з цим обласною радою надано таке протокольне доручення:
Обласній
державній
адміністрації,
управлінню
інфраструктури
облдержадміністрації надати обласній раді інформацію щодо порядку
проведення тендеру на ремонт автомобільної дороги Баштанка – Березнегувате.
Депутат обласної ради Барна Федір порушив питання щодо необхідності
призначення Бондаря Олександра головою постійної комісії обласної ради з
питань регіонального розвитку, планування, бюджету, фінансів та інвестицій на
законних підставах.
Наголосив, що наразі повноважень для підписання документів постійної
комісії обласної ради у Бондаря Олександра немає. Зазначив, що порушується
стаття 28 Положення про постійні комісії Миколаївської обласної ради сьомого
скликання.
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Враховуючи пропозиції депутатів обласної ради, внесені в ході
обговорення, проведено поіменне голосування за допомогою електронної
системи для голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради.
Підсумки голосування:
"за" – 36
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 7
"всього" – 43.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 8 додається та формується в окрему справу).
9. СЛУХАЛИ:
Про передачу зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
Миколаївської області у державну власність до сфери управління
Міністерства освіти і науки України нерухомого майна, яке розташоване за
адресою: м. Миколаїв, вул. 9-та Поздовжня, 10-А та перебуває в
оперативному управлінні Комунального некомерційного підприємства
"Миколаївський обласний центр лікування інфекційних хвороб"
Миколаївської обласної ради.
Доповідач:

Москаленко Вікторія – голова обласної ради.

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради в цілому з
доповненнями.
Підсумки голосування:
"за" – 40
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 3
"всього" – 43.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 9 додається та формується в окрему справу).
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10. СЛУХАЛИ:
Про звільнення від орендної плати за користування нерухомим майном
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської
області на період запровадження вимушених протиепідемічних заходів,
пов’язаних із поширенням на території Миколаївської області гострої
респіраторної хвороби COVID-19.
Доповідач:

Бондаренко Надія – заступник начальника управління з
питань
майна
комунальної
власності
області
департаменту економічного розвитку та регіональної
політики облдержадміністрації – начальник відділу з
питань координації управління майном комунальної
власності області.

В обговоренні взяли участь: Барна Федір (позафракційний), Кормишкін
Юрій (депутатська фракція політичної партії "Наш край"), Вовненко Євген
(депутатська група у Миколаївській обласній раді), Москаленко Вікторія –
голова обласної ради.
У ході обговорення проєкту рішення депутат обласної ради Кормишкін
Юрій порушив питання щодо надання переліку підприємств, які пропонується
звільнити від орендної плати за користування нерухомим майном спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області на
період запровадження вимушених протиепідемічних заходів, пов'язаних із
поширенням на території Миколаївської області гострої респіраторної хвороби
CОVID-19, із зазначенням суми коштів, яку недоотримає обласний бюджет від
надходження орендної плати.
Головуюча
Москаленко
Вікторія
запропонувала
департаменту
економічного розвитку та регіональної політики облдержадміністрації надати
обласній раді інформацію з питання, порушеного депутатом обласної ради
Кормишкіним Юрієм.
Враховуючи пропозиції депутатів, внесені в ході обговорення, проведено
поіменне голосування за допомогою електронної системи для голосування за
прийняття проєкту рішення обласної ради.
Підсумки голосування:
"за" – 19
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 21
"всього" – 40.
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ВИРІШИЛИ: (рішення не прийнято).
11. СЛУХАЛИ:
Про зміну типу та назви Миколаївського базового медичного коледжу та
затвердження його Статуту.
Доповідач:

Черненко Оксана – заступник начальника управління
охорони здоров’я облдержадміністрації.

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради.
Підсумки голосування:
"за" – 30
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 10
"всього" – 40.
Проведено повторне поіменне голосування за допомогою електронної
системи для голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради.
Підсумки голосування:
"за" – 31
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 10
"всього" – 41.
Запропоновано провести повторне поіменне голосування за допомогою
електронної системи для голосування за прийняття проєкту рішення обласної
ради.
Підсумки голосування:
"за" – 34
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 6
"всього" – 40.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 10 додається та формується в окрему справу).

19
12. СЛУХАЛИ:
Про зміну типу та назви Миколаївського вищого училища фізичної
культури та затвердження його Статуту.
Доповідач:

Удовиченко Олена – директор департаменту освіти і
науки облдержадміністрації.

В обговоренні взяли участь: Кормишкін Юрій (депутатська фракція
політичної партії "Наш край"), Демченко Тетяна (депутатська фракція
політичної партії "Нова держава"), Іванова Надія (депутатська фракція
політичної партії "Наш край"), Москаленко Вікторія – голова обласної ради.
Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради.
Підсумки голосування:
"за" – 31
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 8
"всього" – 39.
Проведено повторне поіменне голосування за допомогою електронної
системи для голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради.
Підсумки голосування:
"за" – 30
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 9
"всього" – 39.
Слово надано депутату обласної ради Бондарю Олександру, який закликав
колег-депутатів підтримати проєкт рішення, що розглядається.
Проведено повторне поіменне голосування за допомогою електронної
системи для голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради.
Підсумки голосування:
"за" – 31
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 10
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"всього" – 41.
Проєкт рішення повторно поставлено на голосування за допомогою
електронної системи для голосування.
Підсумки голосування:
"за" – 36
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 5
"всього" – 41.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 11 додається та формується в окрему справу).
13. СЛУХАЛИ:
Про зміну типу та назви Комунального вищого навчального закладу
"Новобузький педагогічний коледж" та затвердження його Статуту.
Доповідач:

Удовиченко Олена – директор департаменту освіти і
науки облдержадміністрації.

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради.
Підсумки голосування:
"за" – 38
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 4
"всього" – 42.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 12 додається та формується в окрему справу).
14. СЛУХАЛИ:
Про зміну назви Миколаївський обласний Центр туризму, краєзнавства та
екскурсій учнівської молоді та затвердження його Статуту.
Доповідач:

Удовиченко Олена – директор департаменту освіти і
науки облдержадміністрації.
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Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради.
Підсумки голосування:
"за" – 37
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 5
"всього" – 42.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 13 додається та формується в окрему справу).
15. СЛУХАЛИ:
Про перейменування Миколаївського коледжу культури і мистецтв та
затвердження його Статуту.
Доповідач:

Бойченко Віталій – в.о. начальника
культури,
національностей
та
облдержадміністрації.

управління
релігій

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради.
Підсумки голосування:
"за" – 37
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 5
"всього" – 42.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 14 додається та формується в окрему справу).
16. СЛУХАЛИ:
Про перейменування Миколаївського коледжу музичного мистецтва та
затвердження його Статуту.
Доповідач:

Бойченко Віталій – в.о. начальника управління
культури, національностей та релігій
облдержадміністрації.

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради.
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Підсумки голосування:
"за" – 37
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 5
"всього" – 42.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 15 додається та формується в окрему справу).
17. СЛУХАЛИ:
Про висунення кандидатури на відзначення щорічною Премією Верховної
Ради України педагогічних працівників.
Доповідач:

Москаленко Вікторія – голова обласної ради.

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради.
Підсумки голосування:
"за" – 38
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 4
"всього" – 42.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 16 додається та формується в окрему справу).
18. СЛУХАЛИ:
Про проведення аудиту фінансової звітності суб'єктів господарювання
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської
області.
Доповідач:

Кормишкін Юрій – депутат обласної ради.

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради.
Підсумки голосування:
"за" – 38
"проти" – 0
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"утримались" – 0
"не голосували" - 4
"всього" – 42.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 17 додається та формується в окрему справу).
19. СЛУХАЛИ:
Про надання у користування мисливських угідь Товариству з обмеженою
відповідальністю "Мисливське господарство "Ботанік".
Доповідач:

Москаленко Вікторія – голова обласної ради.

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради.
Підсумки голосування:
"за" – 31
"проти" – 0
"утримались" – 1
"не голосували" - 10
"всього" – 42.
Слово надано депутату обласної ради Казюці Олександру, який зазначив,
що питання надання у користування мисливських угідь Товариству з
обмеженою відповідальністю "Мисливське господарство "Ботанік" стосується
усіх мисливських господарств Миколаївської області, а не лише окремого
мисливського господарства. Наголосив, що в інших мисливських
господарствах, розташованих на території Миколаївської області, склалася
аналогічна ситуація, яка теж пов'язана з браконьєрством. Запропонував
розглянути питання про надання у користування мисливських угідь іншим
мисливським господарствам Миколаївської області.
Головою обласної ради Москаленко Вікторією запропоновано повторно
проголосувати проєкт рішення "Про надання у користування мисливських угідь
Товариству з обмеженою відповідальністю "Мисливське господарство
"Ботанік".
Проведено повторне поіменне голосування за допомогою електронної
системи для голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради.
Підсумки голосування:
"за" – 34
"проти" – 0
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"утримались" – 0
"не голосували" - 8
"всього" – 42.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 18 додається та формується в окрему справу).
Далі на голосування поставлено пропозицію депутата обласної ради
Казюки Олександра – щодо включення до порядку денного сесії питання про
надання у користування мисливських угідь мисливським господарствам,
розташованим на території Миколаївської області.
Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування.
Підсумки голосування:
"за" – 26
"проти" – 0
"утримались" – 1
"не голосували" - 15
"всього" – 42.
Слово надано депутату обласної ради Казюці Олександру.
Виступаючий зазначив, що крім мисливського господарства "Ботанік" у
Новоодеському районі є ще три мисливських господарства, які мають право на
отримання у користування мисливських угідь. Зокрема, назвав мисливське
господарство УТМР, яке вже понад п'ять років не може отримати у
користування мисливські угіддя. Наголосив, що повинен бути однаковий підхід
у питанні надання мисливським господарствам у користування мисливських
угідь. Інакше буде несправедливо, - зробив акцент промовець, - якщо одному
мисливському господарству надається право на отримання у користування
мисливських угідь, а інші мисливські господарства будуть позбавлені такого
права.
Проведено повторне поіменне голосування за допомогою електронної
системи для голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради.
Підсумки голосування:
"за" – 30
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 11
"всього" – 41.
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19. СЛУХАЛИ:
Про усний депутатський запит депутата обласної ради Олабіна В.В.
Доповідач:

Олабін Вадим –депутат обласної ради.

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради.
Підсумки голосування:
"за" – 13
"проти" – 0
"утримались" – 2
"не голосували" - 25
"всього" – 40.
ВИРІШИЛИ: (рішення не прийнято).
20. СЛУХАЛИ:
Про усний запит депутата обласної ради Демченко Т.В.
Доповідач:

Демченко Тетяна – депутат обласної ради.

В обговоренні взяли участь: Мозголовська Олена – вихователь
КНП "Обласний дитячий центр медичної реабілітації" Миколаївської обласної
ради, Кормишкін Юрій (депутатська фракція політичної партії "Наш край"),
Талпа Михайло (депутатська фракція політичної партії "Європейська
солідарність"), Олабін Вадим (депутатська фракція політичної партії
"Опозиційний блок"), Дранов Володимир (депутатська група у Миколаївській
обласній раді), Іванова Надія (депутатська фракція політичної партії "Наш
край"), Невінчанний Максим (депутатська група "Опозиційна платформа "За життя"), Воронок Анна (депутатська група "Опозиційна платформа - "За
життя"), Лучний Микола (депутатська група "Опозиційна платформа - "За
життя"), Москаленко Вікторія – голова обласної ради.
Слово для виступу надано Мозголовській Олені, вихователю
КНП "Обласний дитячий центр медичної реабілітації" Миколаївської обласної
ради, яка з трибуни звернулася до присутніх у сесійному залі депутатів обласної
ради з проханням недопустити припинення існування обласного дитячого
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центру медичної реабілітації, у якому щороку оздоровлюються близько
4-х тисяч дітей.
Виступаюча звернула увагу на те, що в цьому закладі отримують
профілактичне лікування соціально незахищені верстви населення, зокрема,
діти-сироти, діти з багатодітних та малозабезпечених сімей. У разі якщо
обласна рада не вирішить питання фінансування цього закладу, - зазначила
Мозголовська Олена, - діти залишаться без належної медичної допомоги, а
працівники Центру втратять робочі місця.
Від імені трудового колективу висловила вимогу щодо забезпечення
фінансування обласного дитячого центру медичної реабілітації з метою його
подальшого функціонування в розмірі 250 ліжко-місць та збереження трудового
колективу.
У ході активного обговорення цього питання депутатами обласної ради
було внесено суттєві пропозиції.
Зокрема, депутат обласної ради Іванова Надія запропонувала звернутися до
Національної служби здоров'я України, Верховної Ради України, Кабінету
Міністрів України щодо надання переліку медичних послуг, які
фінансуватимуться за рахунок коштів Державного бюджету України.
Голова обласної ради Москаленко Вікторія зазначила, що фінансування
цього закладу з обласного бюджету не вирішить проблеми, яка наразі існує.
Запропонувала обласній державній адміністрації розробити стратегію розвитку
КНП "Обласний дитячий центр медичної реабілітації" Миколаївської обласної
ради.
Депутат обласної ради Воронок Анна наголосила на необхідності
розроблення управлінням охорони здоров'я облдержадміністрації стратегії
розвитку медичних закладів, які потребують додаткового фінансування з
обласного бюджету.
Враховуючи пропозиції депутатів, внесені в ході обговорення, проведено
поіменне голосування за допомогою електронної системи для голосування за
прийняття проєкту рішення обласної ради.
Підсумки голосування:
"за" – 23
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 13
"всього" – 36.
Далі головуюча Москаленко Вікторія звернулася до колег-депутатів з
пропозицією підтримати усний запит депутата обласної ради Казюки
Олександра щодо надання у користування мисливських угідь УТМР
Новоодеського району Миколаївської області.
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Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування.
Підсумки голосування:
"за" – 22
"проти" – 0
"утримались" – 1
"не голосували" - 13
"всього" – 36.
Заступник голови постійної комісії обласної ради з питань екології,
охорони навколишнього середовища та використання природних ресурсів
Головчанський Андрій зазначив, що питання, порушене депутатом обласної
ради Казюкою Олександром, не ініціювалось до розгляду на сесії профільною
комісією обласної ради, оскільки існує багато спірних моментів, які стосуються
документів, наданих цим мисливським господарством.
Наголосив, що такий порядок прийняття рішення суперечить чинному
законодавству України.
Головуюча Москаленко Вікторія повідомила, що порядок денний тридцять
сьомої позачергової сесії Миколаївської обласної ради сьомого скликання
вичерпано.
На цьому роботу пленарного засідання обласної ради оголошено
завершеною.
/Лунає Державний Гімн України/

Голова обласної ради
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