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

Перед початком роботи шостої позачергової сесії обласної ради сьомого
скликання головуюча Москаленко В.В. обґрунтувала необхідність проведення
пленарного засідання обласної ради, яке пов'язане з вирішенням питань
критичного або незадовільного стану мережі автомобільних доріг загального
користування регіону.
Автодороги державного значення Н-11 Дніпропетровськ – Миколаїв та
Н-14 Олександрівка – Кіровоград – Миколаїв, - зазначила головуюча,забезпечують транспортний зв'язок північних та східних областей країни з
південними областями. Зазначеними дорогами перевозиться значна кількість
вантажів до/з портів Одеської та Миколаївської областей. На протяжності в
межах Миколаївської області понад 900 км доріг загального користування
спостерігається повна втрата несучої здатності внаслідок інтенсивного руху
автотранспорту, у тому числі великовагового. Також має місце недотримання
міжремонтних строків експлуатації дорожнього покриття, що спричинене
недостатнім фінансуванням дорожньої галузі.
Через незадовільний стан зазначених автошляхів жителі області
позбавлені можливості отримання якісних послуг, суттєво ускладнене
пасажирське транспортне сполучення, постачання продуктів харчування та
товарів першої необхідності, надання невідкладної медичної допомоги,
транспортування вагітних та породіль до відповідного закладу охорони
здоров’я, що викликає справедливе невдоволення мешканців Миколаївської
області.
Депутати обласної ради сьомого скликання неодноразово зверталися до
Президента України Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України з
проханням розглянути можливість виділення коштів на виконання дорожніх
робіт на автошляхах державного значення, а також забезпечити дієвий ваговий
контроль за рухом великовантажного транспорту, однак, центральними
органами влади його залишено без уваги, - підкреслила головуюча та закликала
усіх присутніх до налагодженої та ефективної співпраці.
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Далі головуюча Москаленко В.В. продовжила ведення сесії.
Всього обрано депутатів - 64
Присутні на сесії - 51
Відсутні з поважних причин - 13.
Шосту позачергову сесію
скликання оголошено відкритою.

Миколаївської

обласної

ради

сьомого

(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.
Далі голова обласної ради представила присутнім новопризначеного
прокурора Миколаївської області Дунаса Тараса Омеляновича, побажала йому
життєвого оптимізму, успіхів у роботі, добрих справ на користь нашої
територіальної громади та тісної співпраці з депутатським корпусом обласної
ради.
Головуюча вносить пропозицію про обрання секретаріату сесії у кількості
2-х депутатів: Маріна Г.А. (політична партія "Українське об'єднання патріотів УКРОП"), Ізбаша А.І. (політична партія "Нова держава").
Склад секретаріату сесії затверджено одноголосно.
Для підрахунку голосів під час прийняття проектів рішень з питань
порядку денного обрано лічильну комісію у складі 3-х депутатів: Донченко О.В.
(політична партія "Наш край"), Терещенка О.К. (Миколаївська територіальна
організація "Блок Петра Порошенка "Солідарність"), Наказенка С.Б.
(Миколаївська
територіальна
організація
"Блок Петра
Порошенка
"Солідарність").
Склад лічильної комісії затверджено одноголосно.
Перед затвердженням порядку денного сесії обласної ради головуюча
повідомила, що проекти рішень обласної ради після їх надходження від
облдержадміністрації було розміщено на офіційному веб-сайті Миколаївської
обласної ради, а також розіслано усім депутатам обласної ради електронною
поштою.
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За пропозицією робочої групи з числа депутатів обласної ради, до проекту
порядку денного шостої позачергової сесії включено такі питання:
Звернення до Прем'єр-міністра України, Кабінету Міністрів України,
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України, Національної комісії регулювання електроенергетики
України щодо фінансово-економічної ситуації на обласному комунальному
підприємстві "Миколаївоблтеплоенерго";
Звернення до Президента України Порошенка Петра Олексійовича щодо
розв’язання проблем теплопостачальної галузі.
Враховуючи внесені пропозиції, проведено голосування за прийняття
порядку денного та регламенту роботи шостої позачергової сесії обласної ради
сьомого скликання.
Підсумки голосування: одноголосно.
До порядку денного шостої позачергової сесії обласної ради сьомого
скликання включено такі питання:
1. Про надзвичайну ситуацію, що склалася зі станом автомобільних доріг
загального користування у Миколаївській області.
Доповідач: Онищенко Г.М. – заступник начальника
автомобільних доріг у Миколаївській області.

служби

2. Про внесення змін до Програми розвитку автомобільних доріг загального
користування Миколаївської області на 2016-2018 роки.
Доповідач: Сікорський С.В. – заступник начальника управління
інфраструктури облдержадміністрації.
3. Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на
2016 рік.
Доповідач: Ротар О.Ф. – виконуючий обов'язки
департаменту фінансів облдержадміністрації.

директора
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4. Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Прем'єр-міністра
України, Кабінету Міністрів України, Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України, Національної
комісії регулювання електроенергетики України щодо фінансово-економічної
ситуації, що склалася в обласному комунальному підприємстві
"Миколаївоблтеплоенерго".
Доповідач: Гладков Є.Л. – начальник управління житловокомунального господарства облдержадміністрації.
5. Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Президента України
Порошенка П.О. щодо розв’язання проблем теплопостачальної галузі.
Доповідач: Гладков Є.Л. – начальник управління житловокомунального господарства облдержадміністрації.
1. СЛУХАЛИ:
Про надзвичайну ситуацію, що склалася зі станом автомобільних доріг
загального користування у Миколаївській області.
Доповідач: Онищенко Г.М. – заступник начальника
автомобільних доріг у Миколаївській області.

служби

В обговоренні взяли участь: Казарін О.О. (політична партія "Нова держава"),
Демченко Т.В. (політична партія "Нова держава"), Бугаєнко Т.І. - голова
обласного комітету профспілки працівників державних установ України,
Ніколенко А.А. (політична партія "ВО "Батьківщина"), Кравченко М.А.
(регіональна організація політичної партії "Опозиційний блок"), Резніков І.Б.
(регіональна організація політичної партії "Опозиційний блок"), Антощук О.Л. начальник служби автомобільних доріг у Миколаївській області, Гулін В.А.
(політична партія "ВО "Батьківщина"), Невінчанний М.А. (позапартійний),
Жосан В.П. (політична партія "Блок Петра Порошенка "Солідарність"),
Кухта І.В. (політична партія "Блок Петра Порошенка "Солідарність"),
Мудрак О.І. (політична партія "Відродження"), Фроленко В.О. (регіональна
організація політичної партії "Опозиційний блок"), Олабін В.В. (політична
партія "Опозиційний блок"), Луста В.В. (політична партія "Наш край"),
Кротов А.О. (регіональна організація політичної партії "Опозиційний блок"),
Ковальчук П.В. (політична партія "Українське об’єднання патріотів - "УКРОП"),
Грицаєнко М.Г. - начальник головного управління Державної служби України з
питань надзвичайних ситуацій у Миколаївській області, Соколов М.В. – перший
заступник голови обласної ради, Закусілов А.М. (політична партія "Наш край"),
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Бондар О.О. (політична партія "ВО "Батьківщина"), Барна Ф.П. (політична
партія "Блок Петра Порошенка "Солідарність"), Сєнкевич О.Ф. - Миколаївський
міський голова, Бонь В.В. - тимчасово виконуючий обов'язки голови
облдержадміністрації, Талпа М.В. (політична партія "Блок Петра Порошенка
"Солідарність"), Боднар Н.О. (політична партія "Блок Петра Порошенка
"Солідарність"), Москаленко В.В. – голова обласної ради.
Під час активного обговорення проекту рішення депутатами обласної
ради було порушено ряд важливих питань, які стосувалися надзвичайної
ситуації, що склалася зі станом автомобільних доріг загального користування у
Миколаївській області, зокрема: питанню ліквідації ямковості на автошляхах
області, функціонування габаритно-вагових комплексів на Миколаївщині, якості
роботи служби автомобільних доріг у Миколаївській області, використання
бюджетних коштів, які виділяються та використовуються під час ремонтних
робіт на дорогах Миколаївської області, визначення рівня надзвичайної ситуації
на автошляхах області тощо.
Це питання активно обговорювалося депутатами обласної ради на
засіданнях двох робочих груп – 21 та 25 липня 2016 року, - зазначила
головуюча, - усі пропозиції, які надійшли від депутатів, у тому числі пропозиції
Демченко Тетяни Василівни, Ніколенка Анатолія Анатолійовича та Кравченка
Миколи Антоновича, враховано у проекті рішення.
Депутатами обласної ради порушувалося слушне питання щодо
посилення контролю за використанням бюджетних коштів, які виділяються та
використовуються під час ремонтних робіт на дорогах Миколаївської області.
У зв’язку з цим, - наголосила Москаленко В.В., - проект рішення
доповнено новим пунктом про створення тимчасової контрольної комісії з
числа депутатів обласної ради з метою контролю за ефективністю використання
бюджетних коштів, які виділяються та використовуються під час ремонтних
робіт на дорогах Миколаївської області.
Зазначила, що до складу комісії повинні увійти представники від усіх
депутатських фракцій, що утворені в обласній раді, а також до складу цієї
комісії можуть входити і позафракційні депутати, та озвучила повноваження,
якими вона наділяється.
Враховуючи пропозиції депутатів обласної ради, тимчасову контрольну
комісію утворено в такому складі:
1. Талпа
Михайло Володимирович

- Миколаївська територіальна організація
партії "Блок Петра Порошенка"
"Солідарність"

2. Жосан
Василь Петрович

- Миколаївська територіальна організація
партії "Блок Петра Порошенка"
"Солідарність"
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3. Бондар
Олександр Олександрович

- Миколаївська обласна організація
політичної партії "Всеукраїнське об’єднання
"Батьківщина"

4. Демченко
Тетяна Василівна

- Миколаївська обласна організація
політичної партії "Нова держава"

5. Невеселий
Владислав Валерійович

- Миколаївська обласна організація партії
"Відродження"

6. Олабін
Вадим Володимирович

- Регіональна організація політичної партії
"Опозиційний блок" в Миколаївській
області

7. Фроленко
- Регіональна організація політичної партії
Володимир Олександрович
"Опозиційний блок" в Миколаївській
області
8. Садрідінов
Тахір Шамсідінович

- Миколаївська обласна організація
політичної партії "Наш край"

9. Колесніков
Валерій Вікторович

- Миколаївська обласна регіональна парторганізація політичної партії "Українське
об’єднання патріотів -"УКРОП".

Депутат Резніков І.Б. запропонував залучити до роботи зазначеної вище
контрольної комісії начальника служби автомобільних доріг у Миколаївській
області Антощука О.Л.
З пропозицією виключити із зазначеного у проекті рішення переліку
автошляхів області дорогу Т-15-10 Нова Одеса - Єланець виступив депутат
Луста В.В., оскільки вона є дорогою територіального значення, а прийняття
проекту рішення має на меті привернути увагу центральних органів влади до
автошляхів державного значення у межах Миколаївської області.
Далі слово для виступу надано депутату обласної ради Демченко Т.В., в
якому виступаюча висловила думку, що обласна державна адміністрація та
департамент інфраструктури облдержадміністрації повністю відсторонилися
від ситуації впливу на реальний стан доріг нашої області, та наголосила, що час
спливає, а ситуація щодо стану доріг тільки погіршується.
Запропонувала:
рекомендувати службі автомобільних доріг у Миколаївській області та
державному підприємству "Облавтодор" вжити заходів щодо прибирання узбіч
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доріг від бур’яну та порослі дерев;
у констатуючій частині проекту рішення обласної ради зазначити, що через
Миколаївську область проходить міжнародний транспортний коридор.
Пропозицію звернутися до Державної фінансової інспекції в
Миколаївській області з метою перевірки цільового використання бюджетних
коштів службою автомобільних доріг у Миколаївській області та державним
підприємством "Облавтодор", виділених на ремонтні роботи на дорогах
Миколаївської області у 2015-2016 роках оформлено, та прийнято як
протокольне доручення, надане на шостій позачерговій сесії обласної ради.
Проведено голосування, яке відбулося після обговорення питань порядку
денного).
Підсумки голосування:
"за" – 39
"проти" – 0
"утримались" – 4
"не голосували" – 0
"всього" - 43
Депутат обласної ради Демченко Т.В. висловила сподівання, що
прийняття обговорюваного проекту рішення стане імпульсом для вирішення
надзвичайної ситуації зі станом доріг на Миколаївщині як з боку виконавчої
влади області, так і центральних органів влади.
Депутат обласної ради Кротов А.О. висловив невдоволення щодо
сприяння народних депутатів України від Миколаївської області вирішенню
питання виділення коштів з Державного бюджету України на проведення
ремонтних робіт на автомобільних дорогах державного значення в межах
області, запропонувавши виключити слова "обраних від Миколаївської області"
із пункту 4 запропонованого на розгляд проекту рішення.
У ході обговорення питання депутат Кравченко М.А. вніс пропозицію
заслухати інформацію начальника служби автомобільних доріг у Миколаївській
області Антощука О.Л. стосовно оцінки робіт, що виконує служба у межах своїх
повноважень (цю пропозицію підтримано фракцією політичної партії
"ВО "Батьківщина" та депутатом обласної ради Фроленком В.О.), та надати
слово для виступу Грицаєнку М.Г., начальнику головного управління Державної
служби України з питань надзвичайних ситуацій у Миколаївській області, з
метою надання оцінки рівня надзвичайної ситуації, що склалася з дорогами в
області.
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Депутат обласної ради Олабін В.В. зауважив, що питання про визначення
рівня надзвичайної ситуації на автошляхах області потрібно було розглянути
ще у березні 2016 року. Запропонував розглянути це питання на засіданні
комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій та
долучити її матеріали до обговорюваного рішення обласної ради (пропозицію
оформлено та прийнято як протокольне доручення, надане на шостій
позачерговій сесії обласної ради).
З урахуванням обговорення та пропозицій, внесених депутатами,
проведено відкрите поіменне голосування за прийняття проекту рішення
обласної ради.
Результати відкритого поіменного голосування:
"за" – 51
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" – 0
"всього" - 51
ВИРІШИЛИ: (рішення № 1 додається).
Продовжуючи ведення пленарного засідання сесії, головуюча надала
слово начальнику служби автомобільних доріг у Миколаївській області
Антощуку О.Л., який проінформував з порушених депутатами питань та надав
відповіді на запитання, в тому числі:
щодо можливої перемоги фірми "Дорлідер", яка бере участь у процедурі
відкритих торгів із закупівлі послуг щодо виконання відповідних дорожніх
робіт (запитання депутата Невінчанного М.А.);
про неефективну роботу габаритно-вагових комплексів, зокрема суттєву
різницю між фактичною вагою завантаженої машини та навантаженням на вісь
машини (запитання депутата Гуліна В.А.).
Депутат обласної ради Резніков І.Б. звернув увагу, що під час проведення
процедури відкритих торгів основну увагу необхідно приділяти якості
ремонтних робіт, а не зменшенню їх вартості.
Голова Вознесенської райдержадміністрації Баланюк Н.Ю. у своєму
виступі запропонувала звернутися до Кабінету Міністрів України щодо
розроблення єдиного механізму виділення коштів з місцевих бюджетів на
умовах співфінансування з метою реконструкції та капітального ремонту
автомобільних доріг загального користування державного і місцевого значення
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(пропозицію оформлено та прийнято як протокольне доручення, надане на
шостій позачерговій сесії обласної ради).
Слово для інформування про ситуацію зі зміною керівництва служби
автомобільних доріг у Миколаївській області та ремонтом автомобільних доріг
слово надано Миколаївському міському голові Сєнкевичу О.Ф.
Продовжуючи тему щодо зміни керівництва служби автомобільних доріг,
депутат обласної ради Фроленко В.О. запропонував звернутися до керівництва
Укравтодору з клопотанням про залишення на займаній посаді начальника
служби автомобільних доріг у Миколаївській області Антощука О.Л. на період
проведення ремонтних робіт та тендерних закупівель
Така пропозиція була висловлена і Талпою М.В., депутатом обласної
ради.
У зв'язку з цим обласною радою процедурно проголосовано таке
протокольне доручення:
звернутися до керівництва Укравтодору щодо недопущення безпідставної зміни
керівництва служби автомобільних доріг у Миколаївській області з метою
недопущення призупинення проведення ремонтних робіт на автомобільних
шляхах в межах Миколаївської області.
Підсумки голосування:
"за" - 36
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" – 0
"всього" - 36
2. СЛУХАЛИ:
Про внесення змін до Програми розвитку автомобільних доріг загального
користування Миколаївської області на 2016-2018 роки.
Доповідач: Сікорський С.В. – заступник начальника управління
інфраструктури облдержадміністрації.
Проведено відкрите поіменне голосування за прийняття проекту рішення
обласної ради.
Результати відкритого поіменного голосування:
"за" – 44
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" – 0
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"всього" - 44
ВИРІШИЛИ: (рішення № 2 додається).
3. СЛУХАЛИ:
Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2016
рік.
Доповідач: Ротар О.Ф. – виконуючий обов'язки
департаменту фінансів облдержадміністрації.

директора

Проведено відкрите поіменне голосування за прийняття проекту рішення
обласної ради.
Результати відкритого поіменного голосування:
"за" – 44
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" – 0
"всього" - 44
ВИРІШИЛИ: (рішення № 3 додається).
4. СЛУХАЛИ:
Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Прем'єр-міністра
України, Кабінету Міністрів України, Міністерства регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України,
Національної комісії регулювання електроенергетики України щодо
фінансово-економічної ситуації, що склалася в обласному комунальному
підприємстві "Миколаївоблтеплоенерго".
Доповідач: Гладков Є.Л. – начальник управління житловокомунального господарства облдержадміністрації.
В обговоренні взяли участь: Олабін В.В. (політична партія
"Опозиційний блок"), Начинова С.О. – голова обласної організації профспілки
працівників житлово-комунального господарства, Москаленко В.В. – голова
обласної ради.
Під час обговорення запропонованого на розгляд проекту Звернення з
пропозицією розглянути на черговій сесії обласної ради питання про ситуацію,

11

яка склалася на комунальному підприємстві "Миколаївоблтеплоенерго",
виступив депутат обласної ради Олабін В.В.
З проблемним питанням щодо погіршення ситуації з виплатою
заборгованості із заробітної плати працівникам комунального підприємства
"Миколаївоблтеплоенерго" виступила голова обласної організації профспілки
працівників житлово-комунального господарства Начинова С.О. та внесла
пропозицію стосовно розгляду на сесії обласної ради питання про підготовку
об'єктів комунальної власності до опалювального періоду (пропозицію
оформлено та прийнято як протокольне доручення, надане на шостій
позачерговій сесії обласної ради).
Депутат обласної ради Демченко Т.В. виступила зі словами підтримки
пропозиції представника обласної організації профспілки та запропонувала
підготувати та внести на розгляд чергової сесії обласної ради питання про
підготовку об'єктів комунальної власності до осінньо-зимового періоду;
профільній постійній комісії обласної ради вивчити питання і розглянути
можливість прийняття рішення обласної ради про введення мораторію на
підвищення тарифів на оплату комунальних послуг (пропозиції оформлено та
прийнято як протокольні доручення, надані на шостій позачерговій сесії
обласної ради).
Проведено процедурне голосування за прийняття озвучених протокольних
доручень.
Підсумки голосування:
"за" - 44
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" – 0
"всього" - 44
Проведено процедурне голосування за прийняття проекту Звернення.
Підсумки голосування:
"за" - 44
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" – 0
"всього" - 44
ВИРІШИЛИ: (Звернення додається).
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5. СЛУХАЛИ:
Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Президента України
Порошенка П.О. щодо розв’язання проблем теплопостачальної галузі.
Доповідач: Гладков Є.Л. – начальник управління житловокомунального господарства облдержадміністрації.
Проведено процедурне голосування за прийняття проекту Звернення.
Підсумки голосування:
"за" - 44
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" – 0
"всього" - 44
ВИРІШИЛИ: (Звернення додається).
Далі головуюча проінформувала депутатів про результати розгляду
звернення від трудового колективу державного підприємства "Володимирське"
Казанківського району стосовно недопущення звільнення його керівника та
подальшого знищення підприємства.
У зв'язку з цим обласною радою процедурно проголосовано таке
доручення:
постійним комісіям Миколаївської обласної ради з питань аграрної політики,
земельних відносин та соціального розвитку села; з питань законності,
депутатської діяльності, антикорупційної і регуляторної політики, зв’язків з
органами місцевого самоврядування та засобами масової інформації детально
вивчити звернення трудового колективу державного підприємства
"Володимирське" із залученням інших уповноважених державних органів.
Про результати розгляду звернення та про стан справ в процесі
приватизації державного підприємства "Володимирське" проінформувати на
наступному пленарному засіданні сесії обласної ради.
Підсумки голосування:
"за" - 42
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" – 0
"всього" - 42
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Депутат обласної ради Гулін Володимир Анатолійович, - продовжила
головуюча, - надав депутатське звернення, пов’язане з використанням
транспортних вагових комплексів і діяльністю державного підприємства
"Миколаївський облавтодор" та управління Укртрансінспекції в Миколаївській
області.
Відповідне питання знаходиться на контролі профільної постійної комісії
обласної ради, тому є пропозиція звернення депутата Миколаївської обласної
ради Гуліна Володимира Анатолійовича направити до профільної постійної
комісії.
У зв'язку з цим обласною радою процедурно проголосовано таке
доручення:
доручити постійній комісії Миколаївської обласної ради з питань
промислової політики та підприємництва, енергетики та енергозбереження,
транспорту та розвитку інфраструктури детально вивчити порушене депутатом
питання. Про результати вивчення проінформувати депутата обласної ради в
порядку, встановленому чинним законодавством.
Підсумки голосування:
"за" - 43
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" – 0
"всього" - 43
З пропозицією щодо розгляду на черговій сесії обласної ради проекту
рішення обласної ради про недоцільність передачі КП "Міжнародний аеропорт
Миколаїв" у державну власність до головуючої звернувся Невінчанний М.А. –
автор зазначеного проекту.
Підтримуючи пропозицію депутата Невінчанного М.А., з пропозицією на
наступній сесії обласної ради заслухати інформацію про виконання рішення
обласної ради про передачу КП "Міжнародний аеропорт Миколаїв" із обласної
комунальної власності у комунальну власність м. Миколаєва та про ситуацію і
стан справ на цьому комунальному підприємстві виступила депутат обласної
ради Демченко Т.В.
Висловила невдоволення, що депутатів обласної ради не ставлять до
відома про результати проведених робіт і підписання меморандумів стосовно
КП "Міжнародний аеропорт Миколаїв".
До тимчасово виконуючого обов'язки голови облдержадміністрації
Боня В.В. від імені депутатів політичної партії "Блок Петра Порошенка
"Солідарність" в Миколаївській обласній раді та голів райдержадміністрацій
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звернувся депутат Жосан В.П., який у своєму виступі порушив питання про
можливість перегляду дати проведення засідання регіональної комісії з
розподілу коштів Державного фонду регіонального розвитку, якісний та
кількісний склад цієї комісії.
Демченко Т.В. висловилася щодо затримки надходження коштів ДФРР в
область.
Перший заступник голови обласної ради Соколов М.В. запропонував
прийняти протокольне доручення щодо звернення до облдержадміністрації про
перегляд складу регіональної комісії з розподілу коштів Державного фонду
регіонального розвитку на користь депутатського корпусу ради згідно з чинним
законодавством.
Депутат обласної ради Бондар О.О. звернув увагу, що членами комісії з
розподілу коштів ДФРР є лише 2 депутати обласної ради - Бондар О.О. і
Талпа М.В. Порушив питання про несвоєчасне надання членам цієї комісії
аналізу поданих проектів у розрізі районів та запрошення на засідання комісії.
У зв'язку з цим обласною радою процедурно проголосовано такі
доручення:
рекомендувати облдержадміністрації вивчити ситуацію та внести зміни до
розпорядження голови обласної державної адміністрації щодо кількісного і
якісного складу регіональної комісії з оцінки та проведення попереднього
конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку,
що можуть реалізовуватися за рахунок коштів Державного фонду регіонального
розвитку в Миколаївській області, з метою представлення інтересів виборців
Миколаївської області;
облдержадміністрації взяти на контроль надходження коштів ДФРР та їх
ефективне використання у 2016 році.
Підсумки голосування: одноголосно.
Насамкінець головуюча повідомила, що усі питання порядку денного
шостої позачергової сесії обласної ради розглянуто, і оголосила роботу
пленарного засідання завершеною.
/Лунає Державний Гімн України/

Голова обласної ради

Завєзєна 37 01 63

В.В.Москаленко

