
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про Звернення депутатів Миколаївської 

обласної ради сьомого скликання до 

Президента України Зеленського В.О. щодо 

невиконання Миколаївською обласною 

державною адміністрацією обласного 

бюджету в частині забезпечення 

фінансування першочергових заходів з 

мінімізації ризиків поширення гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2,  

у Миколаївській області 

                    Тридцять четверта 

                    позачергова сесія  

                    сьомого скликання 

 

 

 

На підставі статті 43,  пункту 1 частини першої статті 44 Закону України 

"Про місцеве самоврядування в Україні" та згідно зі статтею 34 Закону України 

"Про місцеві державні адміністрації" обласна рада 

 

 

ВИРІШИЛА: 

 

 

1. Прийняти Звернення депутатів Миколаївської обласної ради сьомого 

скликання до Президента України Зеленського В.О. щодо невиконання 

Миколаївською обласною державною адміністрацією обласного бюджету в 

частині забезпечення фінансування першочергових заходів з мінімізації ризиків 

поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2, у Миколаївській області. 

 

2. Надіслати текст цього Звернення Президенту України Зеленському В.О. 

 

 

Голова обласної ради                                                       Вікторія МОСКАЛЕНКО 

 



 

 

Проєкт підготовлено  

ініціативною групою депутатів 

Миколаївської обласної ради                                                                                                                                                                       

 

 

З В Е Р Н Е Н Н Я  

депутатів Миколаївської обласної ради сьомого скликання 

до Президента України Зеленського В.О. щодо невиконання Миколаївською 

обласною державною адміністрацією  обласного бюджету в частині 

забезпечення фінансування першочергових  заходів з мінімізації ризиків 

поширення гострої респіраторної вірусної хвороби COVID-19, спричиненої 

новим  коронавірусом, у Миколаївській області 

 

 Миколаївська обласна рада вимушена звернутися до Президента України 

як до Глави держави, конституційного органу державної влади, стосовно 

ситуації, яка склалася у відносинах між Миколаївською обласною державною 

адміністрацією, яку очолює Олександр Стаднік, та Миколаївською обласною 

радою.   

 Відповідно до статей 32, 34 Закону України "Про місцеві державні 

адміністрації" під час здійснення повноважень місцеві державні адміністрації 

взаємодіють з іншими органами державної влади у межах Конституції та законів 

України, а також здійснюють повноваження, делеговані їм відповідними 

обласними радами. До таких делегованих повноважень належить забезпечення 

виконання рішень обласної ради (пункт 1 частини першої статті 44 Закону 

України "Про місцеве самоврядування в Україні").  

Двадцять сьомого березня 2020 року на тридцять третій позачерговій сесії 

обласної ради депутатами обласної ради прийнято рішення "Про внесення змін 

до обласного бюджету Миколаївської області на 2020 рік", яким взято за основу 

проєкт рішення, підготовлений Миколаївською обласною державною 

адміністрацією, з урахуванням пропозицій депутатів обласної ради. Зокрема, 

цим рішенням збільшено фінансовий ресурс за рахунок вільних залишків коштів 

обласного бюджету на першочергові заходи з мінімізації ризиків поширення 

гострої респіраторної вірусної хвороби COVID-19, спричиненої новим 

коронавірусом, у Миколаївській області.  

Саме депутати Миколаївської обласної ради підтримали ініціативи і 

Президента України, і Кабінету Міністрів України та своїм рішенням включили 

до обласного бюджету Миколаївської області фінансування таких заходів, як: 

придбання аналізаторів ПЦР для закладів охорони здоров’я Миколаївської 

обласної ради на суму 2000,0 тис. гривень; забезпечення підвезення медичних 

працівників до відповідних закладів охорони здоров'я на період виконання 

заходів, спрямованих на запобігання поширенню на території Миколаївської 

області  коронавірусної хвороби (COVID-19),  до завершення виконання цих 



заходів на суму  2000,00 тис. гривень; забезпечення додаткових виплат до 

заробітної плати медичним та іншим працівникам, у першу чергу                                     

КНП "Миколаївський обласний центр лікування інфекційних хвороб" 

Миколаївської обласної ради, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації 

захворювання серед людей на коронавірусну хворобу COVID-19 на період 

виконання заходів, спрямованих на запобігання поширенню на території 

Миколаївської області коронавірусної хвороби COVID-19 до завершення 

виконання цих заходів на суму 10000,0 тис. гривень тощо.  

 Водночас з метою дотримання програмно-цільового методу фінансування 

у бюджетному процесі внесено аналогічні зміни до обласної галузевої бюджетної 

програми. 

 Незважаючи на те, що Рішення Миколаївської обласної прийняте на 

підставі, в межах та у спосіб, передбачених Конституцією України та законами 

України, та згідно зі статтею 144 Конституції України підлягає обов’язковому 

виконанню на території Миколаївської області Миколаївською обласною 

державною адміністрацією, починаючи з 30 березня 2020 року, навмисно 

затягується процес із виконання відповідного рішення Миколаївської обласної 

ради. Відповідно виділений депутатами обласної ради фінансовий ресурс 

обласного бюджету на заходи з мінімізації ризиків поширення вірусної хвороби 

не спрямовується.   

 У цей складний час, коли усі органи державної влади, органи місцевого 

самоврядування, громадськість, бізнес-структури повинні об’єднатися та 

спрямувати свої зусилля на боротьбу з небезпечною хворобою задля здоров’я 

людей Миколаївська обласна державна адміністрація навмисно вступає у 

довготривалу переписку з депутатським корпусом обласної  ради, чим зводить 

ефективність взаємоузгодженої роботи нанівець.  

 Враховуючи вищевикладене, Миколаївська обласна рада вимушена 

звернутися до Вас, як до Глави держави, що має виключні законодавчі 

повноваження з призначення та звільнення голови обласної державної 

адміністрації, звернути увагу на бездіяльність та зволікання посадових осіб 

Миколаївської обласної державної адміністрації з виконанням рішення 

Миколаївської обласної ради від 27 березня 2020 року № 1 "Про внесення змін 

до обласного бюджету Миколаївської області на 2020 рік" з метою  забезпечення 

надання якісної медичної допомоги жителям Миколаївської області у період 

надзвичайної ситуації, а також прийняти відповідне кадрове рішення щодо 

голови Миколаївської обласної державної адміністрації.   

Сподіваємось на розуміння та висловлюємо готовність до дієвої співпраці 

задля максимального убезпечення жителів Миколаївської області від можливого 

спалаху епідемії.  

 

 

Прийнято депутатами обласної ради на тридцять 

четвертій позачерговій сесії Миколаївської 

обласної ради 10 квітня 2020 року 
 


