
ПОРЯДОК ДЕННИЙ  
засідання постійної комісії обласної ради з питань аграрної політики, 

земельних відносин та соціального розвитку села 
 

 
26 березня 2018 року  
Початок: 10.00 

 
Депутатська кімната 

  
 Сесійні питання. 

1. Про використання прапора національно-визвольної боротьби 
українського народу на території Миколаївської області. 

Доповідач: Іваненко Олена Олегівна – в.о. начальника управління 
інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 
облдержадміністрації 

 
2. Про затвердження обласної Програми запобігання та лікування серцево-

судинних і судино-мозкових захворювань на 2018-2020 роки. 
Доповідач: Георгієв Павло Васильович - начальник управління 

охорони здоров’я облдержадміністрації 

3. Про продовження строку дії на період до 2018 року включно обласної 
Програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року.  

Доповідач: Георгієв Павло Васильович - начальник управління 
охорони здоров’я облдержадміністрації 

4. Про реорганізацію обласної наукової медичної бібліотеки Миколаївської 
обласної ради шляхом приєднання до Миколаївського обласного центру 
здоров’я Миколаївської обласної ради. 

Доповідач: Георгієв Павло Васильович - начальник управління 
охорони здоров’я облдержадміністрації 

5. Про внесення змін до Регіональної цільової програми захисту населення і 
територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 
2013-2017 роки, строк дії якої продовжено на період до 2019 року. 

Доповідач: Панасенко Микола Анатолійович - перший заступник 
начальника головного управління Державної служби 
України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області 

 
6. Про Порядок надання субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам 

на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку об’єднаних 
територіальних громад Миколаївської області. 

Доповідач: Машкова Лілія Пилипівна - заступник директора 
департаменту економічного розвитку та регіональної 
політики облдержадміністрації 

 
 



7. Про затвердження Порядку відбору, надання та умов використання 
коштів субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію 
мікропроектів місцевого розвитку. 

Доповідач: Машкова Лілія Пилипівна - заступник директора 
департаменту економічного розвитку та регіональної 
політики облдержадміністрації 

 
8. Про затвердження Програми для виконання рішень суду на                  

2018-2020 роки. 
Доповідач: Гайдаржи Валентин Васильович - заступник голови 

облдержадміністрації 
 
9. Про внесення змін і доповнень до Комплексної програми охорони 

довкілля Миколаївської області на 2018-2020 роки. 
Доповідач: Мац Дмитро Анатолійович - в.о. начальника управління 

екології та природних ресурсів облдержадміністрації 
 
10. Про виконання Програми зайнятості населення Миколаївської області на 

період до 2017 року та затвердження Програми зайнятості населення 
Миколаївської області на період до 2020 року включно. 

Доповідач: Єльчієва Оксана Русланівна - заступник директора 
департаменту соціального захисту облдержадміністрації 

 
11. Про внесення змін до Програми розвитку фізичної культури і спорту в 

Миколаївській області на 2014-2018 роки. 
Доповідач: Гінкул Віктор Миколайович – заступник начальника 

відділу з питань фізичної культури і спорту 
облдержадміністрації 

 
12. Про внесення змін до рішення Миколаївської обласної ради                   

від 27.07.2017 №12 «Про надання згоди на безоплатну передачу нерухомого  
майна з державної власності у спільну власність територіальних громад сіл, 
селищ, міст Миколаївської області». 

Доповідач: Гінкул Віктор Миколайович – заступник начальника 
відділу з питань фізичної культури і спорту 
облдержадміністрації 

 
13. Про внесення змін до обласної Програми військово-патріотичного 

виховання населення Миколаївської області на 2015-2020 роки. 
Доповідач: Удовиченко Олена Олександрівна - директор 

департаменту освіти і науки облдержадміністрації 
 
14. Про затвердження Положення про конкурс на посаду керівника 

державного, комунального закладу загальної середньої та позашкільної освіти. 
Доповідач: Удовиченко Олена Олександрівна - директор 

департаменту освіти і науки облдержадміністрації 
 



15. Про призначення директора комунального вищого навчального закладу 
«Новобузький педагогічний коледж». 

Доповідач: Удовиченко Олена Олександрівна - директор 
департаменту освіти і науки облдержадміністрації 

 
16. Про внесення змін до рішення обласної ради від 23.09.2016 №9. 
Доповідач: Удовиченко Олена Олександрівна - директор 

департаменту освіти і науки облдержадміністрації 
 
17. Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку 

Миколаївської області на 2015-2017 роки «Миколаївщина-2017», строк дії якої 
продовжено на період до 2018 року включно. 

Доповідач: Піскун Олена Віталіївна – директор департаменту 
агропромис-лового розвитку облдержадміністрації 

 
18. Про внесення змін до рішення обласної ради від 16 жовтня 2009 року 

№16 «Про обласну премію імені Федора Іванова - Героя України». 
Доповідач: Піскун Олена Віталіївна – директор департаменту 

агропромис-лового розвитку облдержадміністрації 
 
19. Про внесення змін та доповнення до обласної Комплексної програми 

профілактики злочинності та вдосконалення системи захисту конституційних 
прав і свобод громадян у Миколаївській області на 2017-2021 роки. 

Доповідачі: Фісун Роман Павлович - завідувач сектору взаємодії з 
правоохоронними органами та оборонної роботи апарату 
облдержадміністрації 
Даніла Віталій Миколайович - т.в.о. начальника 
управління патрульної поліції в Миколаївській області 
департаменту патрульної поліції Національної поліції 
України 

 
20. Про затвердження програми інформатизації «Електронна Миколаївщина 

на 2018-2020 роки». 
Доповідач: Мураховська Людмила Петрівна - начальник відділу з 

питань організації надання адміністративних послуг 
облдержадміністрації 

 
21. Про затвердження звіту про виконання обласного бюджету 

Миколаївської області та резервного фонду непередбачених видатків за       
2017 рік. 

Доповідач: Іщенко Вадим Павлович - директор департаменту 
фінансів облдержадміністрації 

 
22. Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на      

2018 рік. 
Доповідач: Іщенко Вадим Павлович - директор департаменту 

фінансів облдержадміністрації 



23. Про продовження трудових відносин з директором Миколаївського 
навчально-курсового комбінату. 

Доповідач: Гладков Євген Леонідович - начальник управління 
житлово-комунального господарства 
облдержадміністрації 

 
24. Про внесення змін до Статуту комунального підприємства «Дирекція з 

капітального будівництва та реконструкції» Миколаївської обласної ради. 
Доповідач: Богуш Василь Олександрович - в.о. комунального 

підприємства «Дирекція з капітального будівництва та 
реконструкції» Миколаївської обласної ради 

 

25. Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Верховної 
Ради України щодо внесення змін до Закону України «Про перелік пам’яток 
культурної спадщини, що не підлягають приватизації». 

Доповідач: Димитров Михайло Федорович – начальник управління 
культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації 

 
26. Про перейменування Миколаївського обласного театру ляльок та 

затвердження його Статуту. 
Доповідач: Димитров Михайло Федорович – начальник управління 

культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації 

 
27. Про перейменування Миколаївського державного вищого музичного 

училища та затвердження його Статуту. 
Доповідач: Димитров Михайло Федорович – начальник управління 

культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації 

 
28. Про організацію звітів депутатів Миколаївської обласної ради. 
Доповідач: Кухта Іван Васильович – перший заступник голови 

обласної ради 
 
29. Про внесення змін до рішення обласної ради від 18 грудня 2015 року №3 

«Про затвердження Положення про постійні комісії Миколаївської обласної 
ради сьомого скликання». 

Доповідач: Кухта Іван Васильович – перший заступник голови 
обласної ради 

 
30. Про внесення змін до складу постійних комісій обласної ради. 
Доповідач: Кухта Іван Васильович – перший заступник голови 

обласної ради 
 



31. Про внесення змін до складу тимчасової контрольної комісії з питань 
контролю за ефективністю використання бюджетних коштів усіх рівнів, які 
виділяються та використовуються на усіх видах ремонтних робіт на дорогах 
Миколаївської області. 

Доповідач: Кухта Іван Васильович – перший заступник голови 
обласної ради 

 
32. Про скасування рішення Миколаївської обласної ради                                                       

від 07 вересня 2012 року № 4. 
Доповідач: Кухта Іван Васильович – перший заступник голови 

обласної ради 
 
33. Про упорядкування структури виконавчого апарату обласної ради. 
Доповідач: Кухта Іван Васильович – перший заступник голови 

обласної ради 
 
34. Про дострокове припинення повноважень депутата обласної ради 

сьомого скликання. 
Доповідач: Кухта Іван Васильович – перший заступник голови 

обласної ради 
 
35. Про визнання повноважень депутата Миколаївської обласної ради 

сьомого скликання замість того, який вибув. 
Доповідач: Кухта Іван Васильович – перший заступник голови 

обласної ради 
 

36. Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Кабінету 
Міністрів України щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 
України від 27 грудня  2017 року № 1094. 

Доповідач: Кухта Іван Васильович – перший заступник голови 
обласної ради 

 
37. Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Кабінету 

Міністрів України щодо недостатність пенсійного забезпечення колишніх 
працівників силових структур. 

Доповідач: Кухта Іван Васильович – перший заступник голови 
обласної ради 

38. Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Кабінету 
Міністрів України щодо внесення змін до Розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 17.01.2018 № 78-р стосовно зміни ділянки капітального ремонту 
автомобільної дороги Н-14 Олександрівка-Кропивницький-Миколаїв. 

Доповідач: Кухта Іван Васильович – перший заступник голови 
обласної ради 

 
 
 



39. Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Кабінету 
Міністрів України щодо рішення  обласної ради від 10 червня 2016 року № 24.   

Доповідач: Кухта Іван Васильович – перший заступник голови 
обласної ради 

 
40. Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Верховної 

Ради України, Кабінету Міністрів України щодо компенсації ризику населення, 
яке проживає на території зони спостереження ВП Южно-Української АЕС. 

Доповідач: Кухта Іван Васильович – перший заступник голови 
обласної ради 

 
 41. Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Верховної 
Ради України, обласних рад щодо підтримки проекту Закону України «Про 
внесення змін до Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір 
місця проживання в Україні». 

Доповідач: Корсак Оксана Григорівна – радник голови обласної 
ради 

 
 

  



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  
 

П Р О Т О К О Л 
 

засідання постійної комісії  обласної ради з питань 
аграрної політики, земельних відносин  

та соціального розвитку села 
                                                                                            

 
26 березня 2018 року № 19 
                 Миколаїв 
                        

Депутатська кімната. 
Початок: 10.00. 

  
Всього членів постійної комісії –  9 чол. 
 
Присутні: Кормишкін Ю.А., Ясинський О.М.,  

Донченко О.В., Підгородинський М.О., 
Садрідінов Р.Ш., Сіроштан О.В. 
 

 
Відсутні: 

 
 

Боднар Н.О. (виробнича необхідність),  
Воронок А.В. (за кордоном),  
Терещенко О.К. (за кордоном).   
    

Головуючий: Кормишкін Ю.А. 
   

Запрошені:  
Іваненко О.О. - в.о. начальника управління інформаційної 

діяльності та комунікацій з громадськістю 
облдержадміністрації.  

Георгієв П.В. - начальник управління охорони здоров’я 
облдержадміністрації. 

Гріб М.Г. - заступник начальника головного 
управління Державної служби України з 
надзвичайних ситуацій у Миколаївській 
області. 

Машкова Л.П. - заступник директора департаменту 
економічного розвитку та регіональної 
політики облдержадміністрації. 

Мац Д.А. - в.о. начальника управління  екології та 
природних ресурсів облдержадміністрації. 
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Єльчієва О.Р. - заступник директора департаменту 
соціального захисту 
облдержадміністрації. 

Бойченко Т.Г. - головний спеціаліст відділу з питань 
фізичної культури і спорту 
облдержадміністрації. 

Удовиченко О.О. - директор департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації. 

Піскун О.В. - директор департаменту агропромис-
лового розвитку облдержадміністрації. 

Фісун Р.П. - завідувач сектору взаємодії з 
правоохоронними органами та оборонної 
роботи апарату облдержадміністрації. 

Мураховська Л.П. - начальник відділу з питань організації 
надання адміністративних послуг 
облдержадміністрації. 

Іщенко В.П. - директор департаменту фінансів 
облдержадміністрації. 

Гладков Є.Л. - начальник управління житлово-
комунального господарства 
облдержадміністрації. 

Димитров М.Ф. - начальник  управління культури, 
національностей та релігій 
облдержадміністрації. 

 
У роботі засідання взяли участь: Кухта І.В., перший заступник голови  

обласної ради, Кротов А.О., заступник голови обласної ради, Бонь В.В. перший 
заступник голови облдержадміністрації, Гайдаржи В.В., заступник голови 
облдержадміністрації. 

На початку засідання голова постійної комісії обласної ради        
Кормишкін Ю.А. запропонував у з’вязку із відсутністю секретаря постійної 
комісії Боднар Н.О. доручити ведення протоколу засідання Донченко О.В. 
Пропозицію підтримано одноголосно. 

На початку засідання постійної комісії голова постійної комісії 
Кормишкін Ю.А. запропонував внести до порядку денного засідання постійної 
комісії питання про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до 
Верховної Ради України щодо скасування змін до статті 255 Податкового 
кодексу України, які набули чинності з 01 січня 2018 року відповідно до Закону 
України від 21 грудня 2016 року №1797-VIII. Пропозицію підтримано 
одноголосно. 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

  
1. Про використання прапора національно-визвольної боротьби 

українського народу на території Миколаївської області. 
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        Доповідач:  Іваненко Олена Олегівна – в.о. начальника управління 

інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 
облдержадміністрації. 

 
2. Про затвердження обласної Програми запобігання та лікування 

серцево-судинних і судино-мозкових захворювань на 2018-2020 роки. 
 

        Доповідач:  Георгієв Павло Васильович - начальник управління охорони 
здоров’я облдержадміністрації. 

  
3. Про продовження строку дії на період до 2018 року включно обласної 

Програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року.  
 

        Доповідач:  Георгієв Павло Васильович - начальник управління охорони 
здоров’я облдержадміністрації. 

 
4. Про реорганізацію обласної наукової медичної бібліотеки 

Миколаївської обласної ради шляхом приєднання до Миколаївського обласного 
центру здоров’я Миколаївської обласної ради. 

 
        Доповідач:  Георгієв Павло Васильович - начальник управління охорони 

здоров’я облдержадміністрації. 
 

5. Про внесення змін до Регіональної цільової програми захисту 
населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного 
характеру на 2013-2017 роки, строк дії якої продовжено на період до 2019 року. 

 
        Доповідач:  Гріб Михайло Григорович - заступник начальника головного 

управління Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій у Миколаївській області. 

 
6. Про Порядок надання субвенції з обласного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 
об’єднаних територіальних громад Миколаївської області. 

 
        Доповідач:  Машкова Лілія Пилипівна - заступник директора 

департаменту економічного розвитку та регіональної 
політики облдержадміністрації. 

 
7. Про затвердження Порядку відбору, надання та умов використання 

коштів субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію 
мікропроектів місцевого розвитку. 

 
        Доповідач:  Машкова Лілія Пилипівна - заступник директора 

департаменту економічного розвитку та регіональної 
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політики облдержадміністрації. 
  

8. Про затвердження Програми для виконання рішень суду на                  
2018-2020 роки. 

 
        Доповідач:  Гайдаржи Валентин Васильович - заступник голови 

облдержадміністрації. 
 

9. Про внесення змін і доповнень до Комплексної програми охорони 
довкілля Миколаївської області на 2018-2020 роки.  
        Доповідач:  Мац Дмитро Анатолійович - в.о. начальника управління 

екології та природних ресурсів облдержадміністрації. 
 

10. Про виконання Програми зайнятості населення Миколаївської області 
на період до 2017 року та затвердження Програми зайнятості населення 
Миколаївської області на період до 2020 року включно. 

 
        Доповідач:  Єльчієва Оксана Русланівна - заступник директора 

департаменту соціального захисту облдержадміністрації. 
  

11. Про внесення змін до Програми розвитку фізичної культури і спорту в 
Миколаївській області на 2014-2018 роки. 

 
        Доповідач:  Бойченко Тамара Григорівна –  головний спеціаліст відділу з 

питань фізичної культури і спорту облдержадміністрації. 
 

12. Про внесення змін до рішення Миколаївської обласної ради                   
від 27.07.2017 №12 «Про надання згоди на безоплатну передачу нерухомого  
майна з державної власності у спільну власність територіальних громад сіл, 
селищ, міст Миколаївської області». 

 
        Доповідач:  Бойченко Тамара Григорівна –  головний спеціаліст відділу з 

питань фізичної культури і спорту облдержадміністрації. 
 

13. Про внесення змін до обласної Програми військово-патріотичного 
виховання населення Миколаївської області на 2015-2020 роки. 

 
        Доповідач:  Удовиченко Олена Олександрівна - директор департаменту 

освіти і науки облдержадміністрації.  
 
14. Про затвердження Положення про конкурс на посаду керівника 

державного, комунального закладу загальної середньої та позашкільної освіти. 
 

        Доповідач:  Удовиченко Олена Олександрівна - директор департаменту 
освіти і науки облдержадміністрації. 
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15. Про призначення директора комунального вищого навчального 
закладу «Новобузький педагогічний коледж». 

 
        Доповідач:  Удовиченко Олена Олександрівна - директор департаменту 

освіти і науки облдержадміністрації. 
 

16. Про внесення змін до рішення обласної ради від 23.09.2016 №9. 
 

        Доповідач:  Удовиченко Олена Олександрівна - директор департаменту 
освіти і науки облдержадміністрації. 
 

17. Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку 
Миколаївської області на 2015-2017 роки «Миколаївщина-2017», строк дії якої 
продовжено на період до 2018 року включно. 

 
        Доповідач:  Піскун Олена Віталіївна – директор департаменту 

агропромислового розвитку облдержадміністрації. 
 

18. Про внесення змін до рішення обласної ради від 16 жовтня 2009 року 
№16 «Про обласну премію імені Федора Іванова - Героя України». 

 
        Доповідач:  Піскун Олена Віталіївна – директор департаменту 

агропромислового розвитку облдержадміністрації. 
 

19. Про внесення змін та доповнення 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 Павлович - завідувач сектору взаємодії з 

правоохоронними органами та оборонної роботи апарату 
облдержадміністрації. 

 
20. Про затвердження програми інформатизації «Електронна 

Миколаївщина на 2018-2020 роки». 
 

        Доповідач:  Мураховська Людмила Петрівна - начальник відділу з 
питань організації надання адміністративних послуг 
облдержадміністрації. 

 
21. Про затвердження звіту про виконання обласного бюджету 

Миколаївської області та резервного фонду непередбачених видатків за       
2017 рік. 

 
        Доповідач:  Іщенко Вадим Павлович - директор департаменту фінансів 

облдержадміністрації.  
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22. Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на      
2018 рік. 

 
        Доповідач:  Іщенко Вадим Павлович - директор департаменту фінансів 

облдержадміністрації. 
 

23. Про продовження трудових відносин з директором Миколаївського 
навчально-курсового комбінату. 

 
        Доповідач:  Гладков Євген Леонідович - начальник управління житлово-

комунального господарства облдержадміністрації. 
 

24. Про внесення змін до Статуту комунального підприємства «Дирекція з 
капітального будівництва та реконструкції» Миколаївської обласної ради. 

 
        Доповідач:  Гайдаржи Валентин Васильович - заступник голови 

облдержадміністрації. 
 

25. Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Верховної 
Ради України щодо внесення змін до Закону України «Про перелік пам’яток 
культурної спадщини, що не підлягають приватизації». 

 
        Доповідач:  Димитров Михайло Федорович – начальник  управління 

культури, національностей та релігій облдержадміністрації. 
 
26. Про перейменування Миколаївського обласного театру ляльок та 

затвердження його Статуту. 
 

        Доповідач:  Димитров Михайло Федорович – начальник  управління 
культури, національностей та релігій облдержадміністрації. 

 
27. Про перейменування Миколаївського державного вищого музичного 

училища та затвердження його Статуту. 
 

        Доповідач:  Димитров Михайло Федорович – начальник  управління 
культури, національностей та релігій облдержадміністрації. 

 
28. Про організацію звітів депутатів Миколаївської обласної ради. 
 

        Доповідач:  Кухта Іван Васильович – перший заступник голови обласної 
ради. 

 
29. Про внесення змін до рішення обласної ради від 18 грудня 2015 року 

№3 «Про затвердження Положення про постійні комісії Миколаївської обласної 
ради сьомого скликання». 
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        Доповідач:  Кухта Іван Васильович – перший заступник голови обласної 

ради. 
 
30. Про внесення змін до складу постійних комісій обласної ради. 
 

        Доповідач:  Кухта Іван Васильович – перший заступник голови обласної 
ради. 

 
31. Про внесення змін до складу тимчасової контрольної комісії з питань 

контролю за ефективністю використання бюджетних коштів усіх рівнів, які 
виділяються та використовуються на усіх видах ремонтних робіт на дорогах 
Миколаївської області. 

 
        Доповідач:  Кухта Іван Васильович – перший заступник голови обласної 

ради. 
 
32. Про скасування рішення Миколаївської обласної ради                                                       

від 07 вересня 2012 року № 4. 
 

        Доповідач:  Кухта Іван Васильович – перший заступник голови обласної 
ради. 
 

33. Про упорядкування структури виконавчого апарату обласної ради. 
 

        Доповідач:  Кухта Іван Васильович – перший заступник голови обласної 
ради. 

  
34. Про дострокове припинення повноважень депутата обласної ради 

сьомого скликання. 
 

        Доповідач:  Кухта Іван Васильович – перший заступник голови обласної 
ради. 

 
35. Про визнання повноважень депутата Миколаївської обласної ради 

сьомого скликання замість того, який вибув. 
 

        Доповідач:  Кухта Іван Васильович – перший заступник голови обласної 
ради. 

 
36. Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Кабінету 

Міністрів України щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 
України від 27 грудня  2017 року № 1094. 

 
        Доповідач:  Кухта Іван Васильович – перший заступник голови обласної 

ради. 



8 
 

37. Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Кабінету 
Міністрів України щодо недостатність пенсійного забезпечення колишніх 
працівників силових структур. 

 
        Доповідач:  Кухта Іван Васильович – перший заступник голови обласної 

ради. 
 
38. Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Кабінету 

Міністрів України щодо внесення змін до Розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 17.01.2018 № 78-р стосовно зміни ділянки капітального ремонту 
автомобільної дороги Н-14 Олександрівка-Кропивницький-Миколаїв. 

 
        Доповідач:  Кухта Іван Васильович – перший заступник голови обласної 

ради. 
 
39. Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Кабінету 

Міністрів України щодо рішення  обласної ради від 10 червня 2016 року № 24. 
 

        Доповідач:  Кухта Іван Васильович – перший заступник голови обласної 
ради. 

 
40. Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Верховної 

Ради України, Кабінету Міністрів України щодо компенсації ризику населення, 
яке проживає на території зони спостереження ВП Южно-Української АЕС. 

 
        Доповідач:  Кухта Іван Васильович – перший заступник голови обласної 

ради. 
 
41. Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Верховної 

Ради України, обласних рад щодо підтримки проекту Закону України «Про 
внесення змін до Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір 
місця проживання в Україні». 

 
        Інформує:  Кормишкін Юрій Анатолійович – голова постійної комісії 

обласної ради. 
 
42. Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Верховної 

Ради України щодо скасування змін до статті 255 Податкового кодексу 
України, які набули чинності з 01 січня 2018 року відповідно до Закону України 
від 21 грудня 2016 року №1797-VIII. 

 
        Інформує:  Кормишкін Юрій Анатолійович – голова постійної комісії 

обласної ради. 
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1. СЛУХАЛИ: Про використання прапора національно-визвольної 
боротьби українського народу на території Миколаївської області. 

 
        Доповідач:  Іваненко Олена Олегівна – в.о. начальника управління 

інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 
облдержадміністрації. 

 
ВИСТУПИЛИ: Кормишкін Ю.А., Ясинський О.М.,  

Донченко О.В., Підгородинський М.О., 
Садрідінов Р.Ш., Сіроштан О.В. 
 

Проведено голосування. 
Підсумки голосування: "за" – 0; 

 "проти" – 0; 
 "утрималися" – 6 (Кормишкін Ю.А., Ясинський О.М.,  
  Донченко О.В., Підгородинський М.О., 
  Садрідінов Р.Ш., Сіроштан О.В.); 
 "не голосували" – 0; 
 "всього" – 6. 

 
ВИРІШИЛИ: (рішення не прийнято). 

 
2. СЛУХАЛИ: Про затвердження обласної Програми запобігання та 

лікування серцево-судинних і судино-мозкових захворювань на 2018-2020 
роки. 

 
        Доповідач:  Георгієв Павло Васильович - начальник управління охорони 

здоров’я облдержадміністрації. 
 

ВИСТУПИЛИ: Кормишкін Ю.А., Ясинський О.М.,  
Донченко О.В., Підгородинський М.О., 
Садрідінов Р.Ш., Сіроштан О.В. 

  
Проведено голосування. 
Підсумки голосування: "за" – одноголосно. 
 
ВИРІШИЛИ: (висновки № 1 додаються). 

 
3. СЛУХАЛИ: Про продовження строку дії на період до 2018 року 

включно обласної Програми боротьби з онкологічними захворюваннями на 
період до 2016 року.  

 
        Доповідач:  Георгієв Павло Васильович - начальник управління охорони 

здоров’я облдержадміністрації. 
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ВИСТУПИЛИ: Кормишкін Ю.А., Ясинський О.М.,  

Донченко О.В., Підгородинський М.О., 
Садрідінов Р.Ш., Сіроштан О.В. 

 
Проведено голосування. 
Підсумки голосування: "за" – одноголосно. 
 
ВИРІШИЛИ: (висновки № 2 додаються). 

 
4. СЛУХАЛИ: Про реорганізацію обласної наукової медичної бібліотеки 

Миколаївської обласної ради шляхом приєднання до Миколаївського обласного 
центру здоров’я Миколаївської обласної ради. 

 
        Доповідач:  Георгієв Павло Васильович - начальник управління охорони 

здоров’я облдержадміністрації. 
 

ВИСТУПИЛИ: Кормишкін Ю.А., Ясинський О.М.,  
Донченко О.В., Підгородинський М.О., 
Садрідінов Р.Ш., Сіроштан О.В. 

 
Проведено голосування. 
Підсумки голосування: "за" – одноголосно. 
 
ВИРІШИЛИ: (висновки № 3 додаються). 

 
5. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Регіональної цільової програми 

захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та 
природного характеру на 2013-2017 роки, строк дії якої продовжено на період 
до 2019 року. 

 
        Доповідач:  Гріб Михайло Григорович - заступник начальника головного 

управління Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій у Миколаївській області. 

 
ВИСТУПИЛИ: Кормишкін Ю.А., Ясинський О.М.,  

Донченко О.В., Підгородинський М.О., 
Садрідінов Р.Ш., Сіроштан О.В. 

 
Проведено голосування. 
Підсумки голосування: "за" – одноголосно. 
 
ВИРІШИЛИ: (висновки № 4 додаються). 
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6. СЛУХАЛИ: Про Порядок надання субвенції з обласного бюджету 
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку об’єднаних територіальних громад Миколаївської області. 

 
        Доповідач:  Машкова Лілія Пилипівна - заступник директора 

департаменту економічного розвитку та регіональної 
політики облдержадміністрації. 

 
ВИСТУПИЛИ: Кормишкін Ю.А., Ясинський О.М.,  

Донченко О.В., Підгородинський М.О., 
Садрідінов Р.Ш., Сіроштан О.В. 

 
Проведено голосування. 
Підсумки голосування: "за" – одноголосно. 
 
ВИРІШИЛИ: (висновки № 5 додаються). 

 
7. СЛУХАЛИ: Про затвердження Порядку відбору, надання та умов 

використання коштів субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на 
реалізацію мікропроектів місцевого розвитку. 

 
        Доповідач:  Машкова Лілія Пилипівна - заступник директора 

департаменту економічного розвитку та регіональної 
політики облдержадміністрації. 
 

ВИСТУПИЛИ: Кормишкін Ю.А., Ясинський О.М.,  
Донченко О.В., Підгородинський М.О., 
Садрідінов Р.Ш., Сіроштан О.В. 

  

Проведено голосування. 
Підсумки голосування: "за" – одноголосно. 
 
ВИРІШИЛИ: (висновки № 6 додаються). 

 
 8. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми для виконання рішень суду 

на 2018-2020 роки. 
 

        Доповідач:  Гайдаржи Валентин Васильович - заступник голови 
облдержадміністрації. 

 
ВИСТУПИЛИ: Кормишкін Ю.А., Ясинський О.М.,  

Донченко О.В., Підгородинський М.О., 
Садрідінов Р.Ш., Сіроштан О.В. 
Кормишкін запропонував до засідання президії та 
дев’ятнадцятої сесії обласної ради облдержадміністрації 
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відпрацювати механізм відбору структурного підрозділу 
облдержадміністрації, якому будуть надаватися кошти з 
метою виконання судових рішень. 

 
Проведено голосування. 
Підсумки голосування: "за" – одноголосно. 
 
ВИРІШИЛИ: (висновки № 7 додаються). 
 

9. СЛУХАЛИ: Про внесення змін і доповнень до Комплексної програми 
охорони довкілля Миколаївської області на 2018-2020 роки.  

 
        Доповідач:  Мац Дмитро Анатолійович - в.о. начальника управління 

екології та природних ресурсів облдержадміністрації. 
 

ВИСТУПИЛИ: Кормишкін Ю.А., Ясинський О.М.,  
Донченко О.В., Підгородинський М.О., 
Садрідінов Р.Ш., Сіроштан О.В. 

 
Проведено голосування. 
Підсумки голосування: "за" – одноголосно. 
 
ВИРІШИЛИ: (висновки № 8 додаються). 
 

10. СЛУХАЛИ: Про виконання Програми зайнятості населення 
Миколаївської області на період до 2017 року та затвердження Програми 
зайнятості населення Миколаївської області на період до 2020 року включно. 

 
        Доповідач:  Єльчієва Оксана Русланівна - заступник директора 

департаменту соціального захисту облдержадміністрації. 
 

ВИСТУПИЛИ: Кормишкін Ю.А., Ясинський О.М.,  
Донченко О.В., Підгородинський М.О., 
Садрідінов Р.Ш., Сіроштан О.В. 

 
Проведено голосування. 
Підсумки голосування: "за" – одноголосно. 
 
ВИРІШИЛИ: (висновки № 9 додаються). 
 

11. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми розвитку фізичної 
культури і спорту в Миколаївській області на 2014-2018 роки. 

 
        Доповідач:  Бойченко Тамара Григорівна –  головний спеціаліст відділу з 

питань фізичної культури і спорту облдержадміністрації. 
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ВИСТУПИЛИ: Кормишкін Ю.А., Ясинський О.М.,  

Донченко О.В., Підгородинський М.О., 
Садрідінов Р.Ш., Сіроштан О.В. 

 
Проведено голосування. 
Підсумки голосування: "за" – одноголосно. 
 
ВИРІШИЛИ: (висновки № 10 додаються). 
 

12. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення Миколаївської обласної 
ради від 27.07.2017 №12 «Про надання згоди на безоплатну передачу 
нерухомого  майна з державної власності у спільну власність територіальних 
громад сіл, селищ, міст Миколаївської області». 

 
        Доповідач:  Бойченко Тамара Григорівна –  головний спеціаліст відділу з 

питань фізичної культури і спорту облдержадміністрації. 
 

ВИСТУПИЛИ: Кормишкін Ю.А., Ясинський О.М.,  
Донченко О.В., Підгородинський М.О., 
Садрідінов Р.Ш., Сіроштан О.В. 

 
Проведено голосування. 
Підсумки голосування: "за" – одноголосно. 
 
ВИРІШИЛИ: (висновки № 11 додаються). 
 

13. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до обласної Програми військово-
патріотичного виховання населення Миколаївської області на 2015-2020 роки. 

 
        Доповідач:  Удовиченко Олена Олександрівна - директор департаменту 

освіти і науки облдержадміністрації.  
 

ВИСТУПИЛИ: Кормишкін Ю.А., Ясинський О.М.,  
Донченко О.В., Підгородинський М.О., 
Садрідінов Р.Ш., Сіроштан О.В. 

 
Проведено голосування. 
Підсумки голосування: "за" – одноголосно. 
 
ВИРІШИЛИ: (висновки № 12 додаються). 
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14. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про конкурс на посаду 
керівника державного, комунального закладу загальної середньої та 
позашкільної освіти. 

 
        Доповідач:  Удовиченко Олена Олександрівна - директор департаменту 

освіти і науки облдержадміністрації. 
 

ВИСТУПИЛИ: Кормишкін Ю.А., Ясинський О.М.,  
Донченко О.В., Підгородинський М.О., 
Садрідінов Р.Ш., Сіроштан О.В., Кухта І.В. 

 
Проведено голосування. 
Підсумки голосування: "за" – одноголосно. 
 
ВИРІШИЛИ: (висновки № 13 додаються). 
 

15. СЛУХАЛИ: Про призначення директора комунального вищого 
навчального закладу «Новобузький педагогічний коледж». 

 
        Доповідач:  Удовиченко Олена Олександрівна - директор департаменту 

освіти і науки облдержадміністрації. 
 

ВИСТУПИЛИ: Кормишкін Ю.А., Ясинський О.М.,  
Донченко О.В., Підгородинський М.О., 
Садрідінов Р.Ш., Сіроштан О.В. 

 
Проведено голосування. 
Підсумки голосування: "за" – одноголосно. 
 
ВИРІШИЛИ: (висновки № 14 додаються). 
 

16. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення обласної ради від 
23.09.2016 №9. 

 
        Доповідач:  Удовиченко Олена Олександрівна - директор департаменту 

освіти і науки облдержадміністрації. 
 

ВИСТУПИЛИ: Кормишкін Ю.А., Ясинський О.М.,  
Донченко О.В., Підгородинський М.О., 
Садрідінов Р.Ш., Сіроштан О.В. 

 
Проведено голосування. 
Підсумки голосування: "за" – одноголосно. 
 
ВИРІШИЛИ: (висновки № 15 додаються). 
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17. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми економічного і 
соціального розвитку Миколаївської області на 2015-2017 роки 
«Миколаївщина-2017», строк дії якої продовжено на період до 2018 року 
включно. 

 
        Доповідач:  Піскун Олена Віталіївна – директор департаменту 

агропромислового розвитку облдержадміністрації. 
 

ВИСТУПИЛИ: Кормишкін Ю.А., Ясинський О.М.,  
Донченко О.В., Підгородинський М.О., 
Садрідінов Р.Ш., Сіроштан О.В. 

 
Проведено голосування. 
Підсумки голосування: "за" – одноголосно. 
 
ВИРІШИЛИ: (висновки № 16 додаються). 
 

18. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення обласної ради від 16 
жовтня 2009 року №16 «Про обласну премію імені Федора Іванова - Героя 
України». 

 
        Доповідач:  Піскун Олена Віталіївна – директор департаменту 

агропромислового розвитку облдержадміністрації. 
 

 
ВИСТУПИЛИ: Кормишкін Ю.А., Ясинський О.М.,  

Донченко О.В., Підгородинський М.О., 
Садрідінов Р.Ш., Сіроштан О.В. 

 
Проведено голосування. 
Підсумки голосування: "за" – одноголосно. 
 
ВИРІШИЛИ: (висновки № 17 додаються). 
 

19. СЛУХАЛИ: Про внесення змін та доповнення 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 Павлович - завідувач сектору взаємодії з 

правоохоронними органами та оборонної роботи апарату 
облдержадміністрації. 

 
ВИСТУПИЛИ: Кормишкін Ю.А., Ясинський О.М.,  

Донченко О.В., Підгородинський М.О., 
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Садрідінов Р.Ш., Сіроштан О.В. 
Кормишкін Ю.А. запропонував не підтримувати це питання 
у зв’язку із тим, що не надано звіт про використання 
виділених коштів на виконання заходів цієї програми. 

 
Проведено голосування. 
Підсумки голосування: "за" – 1 (Сіроштан О.В.); 

 "проти" – 0; 
 "утрималися" – 5 (Кормишкін Ю.А., Ясинський О.М.,  
  Донченко О.В., Підгородинський М.О., 
  Садрідінов Р.Ш.); 
 "не голосували" – 0; 
 "всього" – 6. 

 
ВИРІШИЛИ: (рішення не прийнято). 
 

20. СЛУХАЛИ: Про затвердження програми інформатизації «Електронна 
Миколаївщина на 2018-2020 роки». 

 
        Доповідач:  Мураховська Людмила Петрівна - начальник відділу з 

питань організації надання адміністративних послуг 
облдержадміністрації. 

 
ВИСТУПИЛИ: Кормишкін Ю.А., Ясинський О.М.,  

Донченко О.В., Підгородинський М.О., 
Садрідінов Р.Ш., Сіроштан О.В. 

 
Проведено голосування. 
Підсумки голосування: "за" – одноголосно. 
 
ВИРІШИЛИ: (висновки № 18 додаються). 
  

21. СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про виконання обласного 
бюджету Миколаївської області та резервного фонду непередбачених видатків 
за 2017 рік. 

 
        Доповідач:  Іщенко Вадим Павлович - директор департаменту фінансів 

облдержадміністрації.  
 

ВИСТУПИЛИ: Кормишкін Ю.А., Ясинський О.М.,  
Донченко О.В., Підгородинський М.О., 
Садрідінов Р.Ш., Сіроштан О.В. 

 
Проведено голосування. 
Підсумки голосування: "за" – одноголосно. 
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ВИРІШИЛИ: (висновки № 19 додаються). 
 

22. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської 
області на 2018 рік. 

 
        Доповідач:  Іщенко Вадим Павлович - директор департаменту фінансів 

облдержадміністрації. 
 

ВИСТУПИЛИ: Кормишкін Ю.А., Ясинський О.М.,  
Донченко О.В., Підгородинський М.О., 
Садрідінов Р.Ш., Сіроштан О.В., Бонь В.В. 
Кормишкін Ю.А. звернув увагу на те, що запропонований 
розподіл коштів обласного бюджету не відображає побажань 
та потреб населення області та запропонував 
облдержадміністрації ввести у практику попереднє 
обговорення і погодження проекту розподілу коштів 
обласного бюджету з депутатським корпусом.  

 
Проведено голосування. 
Підсумки голосування: "за" – 1 (Підгородинський М.О.); 

 "проти" – 0; 
 "утрималися" – 5 (Кормишкін Ю.А., Ясинський О.М.,  
  Донченко О.В., Сіроштан О.В., Садрідінов Р.Ш.); 
 "не голосували" – 0; 
 "всього" – 6. 

 
ВИРІШИЛИ: (рішення не прийнято). 
 

23. СЛУХАЛИ: Про продовження трудових відносин з директором 
Миколаївського навчально-курсового комбінату.         

 
        Доповідач:  Гладков Євген Леонідович - начальник управління житлово-

комунального господарства облдержадміністрації. 
 

ВИСТУПИЛИ: Кормишкін Ю.А., Ясинський О.М.,  
Донченко О.В., Підгородинський М.О., 
Садрідінов Р.Ш., Сіроштан О.В. 

 
Проведено голосування. 
Підсумки голосування: "за" – одноголосно. 
 
ВИРІШИЛИ: (висновки № 20 додаються). 
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24. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Статуту комунального 
підприємства «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції» 
Миколаївської обласної ради. 

 
         

        Доповідач:  Гайдаржи Валентин Васильович - заступник голови 
облдержадміністрації. 

 
ВИСТУПИЛИ: Кормишкін Ю.А., Ясинський О.М.,  

Донченко О.В., Підгородинський М.О., 
Садрідінов Р.Ш., Сіроштан О.В. 

 
Проведено голосування. 
Підсумки голосування: "за" – одноголосно. 
 
ВИРІШИЛИ: (висновки № 21 додаються). 

 
 25. СЛУХАЛИ: Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до 

Верховної Ради України щодо внесення змін до Закону України «Про перелік 
пам’яток культурної спадщини, що не підлягають приватизації». 

 
        Доповідач:  Димитров Михайло Федорович – начальник  управління 

культури, національностей та релігій облдержадміністрації. 
 

ВИСТУПИЛИ: Кормишкін Ю.А., Ясинський О.М.,  
Донченко О.В., Підгородинський М.О., 
Садрідінов Р.Ш., Сіроштан О.В. 

 
Проведено голосування. 
Підсумки голосування: "за" – одноголосно. 
 
ВИРІШИЛИ: (висновки № 22 додаються). 
 

 26. СЛУХАЛИ: Про перейменування Миколаївського обласного театру 
ляльок та затвердження його Статуту. 

 
        Доповідач:  Димитров Михайло Федорович – начальник  управління 

культури, національностей та релігій облдержадміністрації. 
 

ВИСТУПИЛИ: Кормишкін Ю.А., Ясинський О.М.,  
Донченко О.В., Підгородинський М.О., 
Садрідінов Р.Ш., Сіроштан О.В. 

 
Проведено голосування. 
Підсумки голосування: "за" – одноголосно. 
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ВИРІШИЛИ: (висновки № 23 додаються). 
 

 27. СЛУХАЛИ: Про перейменування Миколаївського державного вищого 
музичного училища та затвердження його Статуту. 

 
        Доповідач:  Димитров Михайло Федорович – начальник  управління 

культури, національностей та релігій облдержадміністрації. 
 

ВИСТУПИЛИ: Кормишкін Ю.А., Ясинський О.М.,  
Донченко О.В., Підгородинський М.О., 
Садрідінов Р.Ш., Сіроштан О.В. 

 
Проведено голосування. 
Підсумки голосування: "за" – одноголосно. 
 
ВИРІШИЛИ: (висновки № 24 додаються). 
 

28. СЛУХАЛИ: Про організацію звітів депутатів Миколаївської обласної 
ради. 

 
        Доповідач:  Кухта Іван Васильович – перший заступник голови обласної 

ради. 
 

ВИСТУПИЛИ: Кормишкін Ю.А., Ясинський О.М.,  
Донченко О.В., Підгородинський М.О., 
Садрідінов Р.Ш., Сіроштан О.В. 

 
Проведено голосування. 
Підсумки голосування: "за" – одноголосно. 
 
ВИРІШИЛИ: (висновки № 25 додаються). 
 

29. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення обласної ради від 18 
грудня 2015 року №3 «Про затвердження Положення про постійні комісії 
Миколаївської обласної ради сьомого скликання». 

 
        Доповідач:  Кухта Іван Васильович – перший заступник голови обласної 

ради. 
 

ВИСТУПИЛИ: Кормишкін Ю.А., Ясинський О.М.,  
Донченко О.В., Підгородинський М.О., 
Садрідінов Р.Ш., Сіроштан О.В. 

 
Проведено голосування. 
Підсумки голосування: "за" – одноголосно. 
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ВИРІШИЛИ: (висновки № 26 додаються). 
 

 30. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до складу постійних комісій обласної 
ради. 

 
        Доповідач:  Кухта Іван Васильович – перший заступник голови обласної 

ради. 
 

ВИСТУПИЛИ: Кормишкін Ю.А., Ясинський О.М.,  
Донченко О.В., Підгородинський М.О., 
Садрідінов Р.Ш., Сіроштан О.В. 

 
Проведено голосування. 
Підсумки голосування: "за" – одноголосно. 
 
ВИРІШИЛИ: (висновки № 27 додаються). 
 

31. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до складу тимчасової контрольної 
комісії з питань контролю за ефективністю використання бюджетних коштів 
усіх рівнів, які виділяються та використовуються на усіх видах ремонтних робіт 
на дорогах Миколаївської області. 

 
        Доповідач:  Кухта Іван Васильович – перший заступник голови обласної 

ради. 
 

ВИСТУПИЛИ: Кормишкін Ю.А., Ясинський О.М.,  
Донченко О.В., Підгородинський М.О., 
Садрідінов Р.Ш., Сіроштан О.В. 

 
Проведено голосування. 
Підсумки голосування: "за" – одноголосно. 
 
ВИРІШИЛИ: (висновки № 28 додаються). 
 

32. СЛУХАЛИ: Про скасування рішення Миколаївської обласної ради                                                       
від 07 вересня 2012 року № 4. 

 
        Доповідач:  Кухта Іван Васильович – перший заступник голови обласної 

ради. 
 

ВИСТУПИЛИ: Кормишкін Ю.А., Ясинський О.М.,  
Донченко О.В., Підгородинський М.О., 
Садрідінов Р.Ш., Сіроштан О.В. 
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Проведено голосування. 
Підсумки голосування: "за" – 0; 

 "проти" – 0; 
 "утрималися" – 6 (Кормишкін Ю.А., Ясинський О.М.,  
  Донченко О.В., Підгородинський М.О., 
  Садрідінов Р.Ш., Сіроштан О.В.); 
 "не голосували" – 0; 
 "всього" – 6. 

 
ВИРІШИЛИ: (рішення не прийнято). 

 
33. СЛУХАЛИ: Про упорядкування структури виконавчого апарату 

обласної ради. 
 

        Доповідач:  Кухта Іван Васильович – перший заступник голови обласної 
ради. 

 
ВИСТУПИЛИ: Кормишкін Ю.А., Ясинський О.М.,  

Донченко О.В., Підгородинський М.О., 
Садрідінов Р.Ш., Сіроштан О.В. 

 
Проведено голосування. 
Підсумки голосування: "за" – 0; 

 "проти" – 0; 
 "утрималися" – 6 (Кормишкін Ю.А., Ясинський О.М.,  
  Донченко О.В., Підгородинський М.О., 
  Садрідінов Р.Ш., Сіроштан О.В.); 
 "не голосували" – 0; 
 "всього" – 6. 

 
ВИРІШИЛИ: (рішення не прийнято). 
 

34. СЛУХАЛИ: Про дострокове припинення повноважень депутата 
обласної ради сьомого скликання. 

 
        Доповідач:  Кухта Іван Васильович – перший заступник голови обласної 

ради. 
 

ВИСТУПИЛИ: Кормишкін Ю.А., Ясинський О.М.,  
Донченко О.В., Підгородинський М.О., 
Садрідінов Р.Ш., Сіроштан О.В. 

 
Проведено голосування. 
Підсумки голосування: "за" – одноголосно. 
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ВИРІШИЛИ: (висновки № 29 додаються). 
 

35. СЛУХАЛИ: Про визнання повноважень депутата Миколаївської 
обласної ради сьомого скликання замість того, який вибув. 

 
        Доповідач:  Кухта Іван Васильович – перший заступник голови обласної 

ради. 
 

ВИСТУПИЛИ: Кормишкін Ю.А., Ясинський О.М.,  
Донченко О.В., Підгородинський М.О., 
Садрідінов Р.Ш., Сіроштан О.В. 

 
Проведено голосування. 
Підсумки голосування: "за" – одноголосно. 
 
ВИРІШИЛИ: (висновки № 30 додаються). 
 

36. СЛУХАЛИ: Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до 
Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до постанови Кабінету 
Міністрів України від 27 грудня  2017 року № 1094. 

 
        Доповідач:  Кухта Іван Васильович – перший заступник голови обласної 

ради. 
 

ВИСТУПИЛИ: Кормишкін Ю.А., Ясинський О.М.,  
Донченко О.В., Підгородинський М.О., 
Садрідінов Р.Ш., Сіроштан О.В. 

 
Проведено голосування. 
Підсумки голосування: "за" – одноголосно. 
 
ВИРІШИЛИ: (висновки № 31 додаються). 
 

37. СЛУХАЛИ: Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до 
Кабінету Міністрів України щодо недостатність пенсійного забезпечення 
колишніх працівників силових структур. 

 
        Доповідач:  Кухта Іван Васильович – перший заступник голови обласної 

ради. 
 

ВИСТУПИЛИ: Кормишкін Ю.А., Ясинський О.М.,  
Донченко О.В., Підгородинський М.О., 
Садрідінов Р.Ш., Сіроштан О.В. 

 
Проведено голосування. 
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Підсумки голосування: "за" – одноголосно. 
 
ВИРІШИЛИ: (висновки № 32 додаються). 
 

 38. СЛУХАЛИ: Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до 
Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до Розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 17.01.2018 № 78-р стосовно зміни ділянки капітального 
ремонту автомобільної дороги Н-14 Олександрівка-Кропивницький-Миколаїв. 

 
        Доповідач:  Кухта Іван Васильович – перший заступник голови обласної 

ради. 
 

ВИСТУПИЛИ: Кормишкін Ю.А., Ясинський О.М.,  
Донченко О.В., Підгородинський М.О., 
Садрідінов Р.Ш., Сіроштан О.В. 

 
Проведено голосування. 
Підсумки голосування: "за" – одноголосно. 
 
ВИРІШИЛИ: (висновки № 33 додаються). 
 

 39. СЛУХАЛИ: Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до 
Кабінету Міністрів України щодо рішення  обласної ради від 10 червня 2016 
року № 24. 

 
        Доповідач:  Кухта Іван Васильович – перший заступник голови обласної 

ради. 
 
ВИСТУПИЛИ: Кормишкін Ю.А., Ясинський О.М.,  

Донченко О.В., Підгородинський М.О., 
Садрідінов Р.Ш., Сіроштан О.В. 
Кормишкін Ю.А. звернув увагу на те, що введення на 5 років 
мораторію на промисловий вилов риби та відкликання 
виданих підприємствам ліцензій з промислового вилову риби 
у річці Південний Буг та Дніпро-Бузькому лимані у межах 
Миколаївської області призведе до ліквідації риболовецьких 
підприємств. 

 
Проведено голосування. 
Підсумки голосування: "за" – 0; 

 "проти" – 0; 
 "утрималися" – 6 (Кормишкін Ю.А., Ясинський О.М.,  
  Донченко О.В., Підгородинський М.О., 
  Садрідінов Р.Ш., Сіроштан О.В.); 
 "не голосували" – 0; 
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 "всього" – 6. 
 
ВИРІШИЛИ: (рішення не прийнято). 
 

 40. СЛУХАЛИ: Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до 
Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо компенсації ризику 
населення, яке проживає на території зони спостереження ВП Южно-
Української АЕС. 

 
        Доповідач:  Кухта Іван Васильович – перший заступник голови обласної 

ради. 
 

ВИСТУПИЛИ: Кормишкін Ю.А., Ясинський О.М.,  
Донченко О.В., Підгородинський М.О., 
Садрідінов Р.Ш., Сіроштан О.В. 

 
Проведено голосування. 
Підсумки голосування: "за" – одноголосно. 
 
ВИРІШИЛИ: (висновки № 34 додаються). 
 

 41. СЛУХАЛИ: Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до 
Верховної Ради України, обласних рад щодо підтримки проекту Закону 
України «Про внесення змін до Закону України «Про свободу пересування та 
вільний вибір місця проживання в Україні». 

 
        Інформує:  Кормишкін Юрій Анатолійович – голова постійної комісії 

обласної ради. 
 

ВИСТУПИЛИ: Кормишкін Ю.А., Ясинський О.М.,  
Донченко О.В., Підгородинський М.О., 
Садрідінов Р.Ш., Сіроштан О.В. 

 
Проведено голосування. 
Підсумки голосування: "за" – одноголосно. 
 
ВИРІШИЛИ: (висновки № 35 додаються). 
 

 42. СЛУХАЛИ: Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до 
Верховної Ради України щодо скасування змін до статті 255 Податкового 
кодексу України, які набули чинності з 01 січня 2018 року відповідно до Закону 
України від 21 грудня 2016 року №1797-VIII. 

 
        Інформує:  Кормишкін Юрій Анатолійович – голова постійної комісії 

обласної ради. 
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ВИСТУПИЛИ: Кормишкін Ю.А., Ясинський О.М.,  

Донченко О.В., Підгородинський М.О., 
Садрідінов Р.Ш., Сіроштан О.В. 

 
Проведено голосування. 
Підсумки голосування: "за" – одноголосно. 
 
ВИРІШИЛИ: (висновки № 36 додаються). 
 
 
 
 
 
 
 
Голова постійної комісії                                                               Ю.А.Кормишкін 
 
Протокол вела                                       О.В.Донченко 
 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань аграрної політики, 
земельних відносин та соціального розвитку села 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
26 березня 2018 року Миколаїв № 1 
 
 
Про затвердження обласної Програми запобігання та 
лікування серцево-судинних і судино-мозкових 
захворювань на 2018-2020 роки  
 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, враховуючи лист 
облдержадміністрації щодо внесення його на розгляд дев’ятнадцятої сесії 
обласної ради, постійна комісія обласної ради  

 
ВИРІШИЛА: 

 
Внести питання на розгляд дев’ятнадцятої сесії обласної ради сьомого 

скликання. 
 
 
 
 
 
Голова 
постійної комісії обласної ради               Ю.А. Кормишкін 
 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань аграрної політики, 
земельних відносин та соціального розвитку села 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
26 березня 2018 року Миколаїв № 2 
 
 
Про продовження строку дії на період до 2018 року 
включно обласної Програми боротьби з онкологічними 
захворюваннями на період до 2016 року  
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, враховуючи лист 
облдержадміністрації щодо внесення його на розгляд дев’ятнадцятої сесії 
обласної ради, враховуючи лист управління Південного офісу Держаудит-
служби в Миколаївській області № 15-14-04-13-13/114 від 05 січня 2018 року 
про результати державного фінансового аудиту виконання бюджетних 
програм, спрямованих на забезпечення заходів з лікування онкологічних 
хворих, постійна комісія обласної ради 

 
ВИРІШИЛА:  

 
Внести питання на розгляд дев’ятнадцятої сесії обласної ради сьомого 

скликання. 
 
 
 
 
Голова 
постійної комісії обласної ради               Ю.А. Кормишкін 
 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань аграрної політики, 
земельних відносин та соціального розвитку села 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
26 березня 2018 року Миколаїв № 3 
 
 
Про реорганізацію обласної наукової медичної бібліотеки 
Миколаївської обласної ради шляхом приєднання до 
Миколаївського обласного центру здоров’я Миколаївської 
обласної ради  
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, враховуючи лист 
облдержадміністрації щодо внесення його на розгляд дев’ятнадцятої сесії 
обласної ради, постійна комісія обласної ради  
 
ВИРІШИЛА: 

 
Внести питання на розгляд дев’ятнадцятої сесії обласної ради сьомого 

скликання. 
 
 
Голова 
постійної комісії обласної ради               Ю.А. Кормишкін 
 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань аграрної політики, 
земельних відносин та соціального розвитку села 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
26 березня 2018 року Миколаїв № 4 
 
 
Про внесення змін до Регіональної цільової програми 
захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій 
техногенного та природного характеру на 2013-2017 роки, 
строк дії якої продовжено на період до 2019 року 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, враховуючи лист 
облдержадміністрації щодо внесення його на розгляд дев’ятнадцятої сесії 
обласної ради, постійна комісія обласної ради  
 
ВИРІШИЛА: 

 
Внести питання на розгляд дев’ятнадцятої сесії обласної ради сьомого 

скликання. 
 
 
Голова 
постійної комісії обласної ради               Ю.А. Кормишкін 
 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань аграрної політики, 
земельних відносин та соціального розвитку села 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
26 березня 2018 року Миколаїв № 5 
 
 
Про Порядок надання субвенції з обласного бюджету 
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку об’єднаних 
територіальних громад Миколаївської області  
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, враховуючи лист 
облдержадміністрації щодо внесення його на розгляд дев’ятнадцятої сесії 
обласної ради, постійна комісія обласної ради  

 
ВИРІШИЛА:  

 
Внести питання на розгляд дев’ятнадцятої сесії обласної ради сьомого 

скликання. 
 
 
Голова 
постійної комісії обласної ради               Ю.А. Кормишкін 
 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань аграрної політики, 
земельних відносин та соціального розвитку села 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
26 березня 2018 року Миколаїв № 6 
 
 
Про затвердження Порядку відбору, надання та умов 
використання коштів субвенції з обласного бюджету 
місцевим бюджетам на реалізацію мікропроектів 
місцевого розвитку  
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, враховуючи лист 
облдержадміністрації щодо внесення його на розгляд дев’ятнадцятої сесії 
обласної ради, постійна комісія обласної ради  

 
ВИРІШИЛА:  
 

Внести питання на розгляд дев’ятнадцятої сесії обласної ради сьомого 
скликання. 
 
 
Голова 
постійної комісії обласної ради               Ю.А. Кормишкін 
 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань аграрної політики, 
земельних відносин та соціального розвитку села 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
26 березня 2018 року Миколаїв № 7 
 
 
Про затвердження Програми для виконання рішень суду 
на 2018-2020 роки  
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, враховуючи лист 
облдержадміністрації щодо внесення його на розгляд дев’ятнадцятої сесії 
обласної ради, відповідно до статті 2.3.3. Регламенту Миколаївської обласної 
ради сьомого скликання, затвердженого рішенням обласної ради від 
18.12.2015 № 1 та визначених повноважень, постійна комісія обласної ради  

 
ВИРІШИЛА:  

 
Внести питання на розгляд дев’ятнадцятої сесії обласної ради сьомого 

скликання з урахуванням висновків постійної комісії обласної ради з питань 
регіонального розвитку, планування, бюджету, фінансів та інвестицій та за 
умови погодження проекту рішення розробниками програми – управлінням 
житлово-комунального господарства і управлінням капітального будівництва 
облдержадміністрації, а також департаментом фінансів облдержадміністрації, 
основними завданням якого є забезпечення реалізації державної бюджетної 
політики на території області. 

До засідання президії та дев’ятнадцятої сесії обласної ради 
облдержадміністрації відпрацювати механізм відбору структурного 
підрозділу облдержадміністрації, якому будуть надаватися кошти з метою 
виконання судових рішень. 
 
 
 
Голова 
постійної комісії обласної ради               Ю.А. Кормишкін 
 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань аграрної політики, 
земельних відносин та соціального розвитку села 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
26 березня 2018 року Миколаїв № 8 
 
 
Про внесення змін і доповнень до Комплексної програми 
охорони довкілля Миколаївської області на 2018-2020 
роки  
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, враховуючи лист 
облдержадміністрації щодо внесення його на розгляд дев’ятнадцятої сесії 
обласної ради, постійна комісія обласної ради  
 
ВИРІШИЛА: 

 
Внести питання на розгляд дев’ятнадцятої сесії обласної ради сьомого 

скликання з урахуванням висновків постійної комісії обласної ради з питань 
екології, охорони навколишнього середовища та використання природних 
ресурсів. 
 
 
 
Голова 
постійної комісії обласної ради               Ю.А. Кормишкін 
 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань аграрної політики, 
земельних відносин та соціального розвитку села 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
26 березня 2018 року Миколаїв № 9 
 
 
Про виконання Програми зайнятості населення 
Миколаївської області на період до 2017 року та 
затвердження Програми зайнятості населення 
Миколаївської області на період до 2020 року включно  
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, враховуючи лист 
облдержадміністрації щодо внесення його на розгляд дев’ятнадцятої сесії 
обласної ради, постійна комісія обласної ради  
 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію департаменту соціального захисту населення 

облдержадміністрації щодо виконання Програми зайнятості населення 
Миколаївської області на період до 2017 року взяти до відома. 
 

2. Внести питання на розгляд дев’ятнадцятої сесії обласної ради 
сьомого скликання з урахуванням висновків постійної комісії обласної ради з 
питань соціальної політики, охорони здоров'я, материнства, дитинства, 
розвитку зон відпочинку та туризму. 

 
 
 
 
Голова 
постійної комісії обласної ради               Ю.А. Кормишкін 
 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань аграрної політики, 
земельних відносин та соціального розвитку села 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
26 березня 2018 року Миколаїв № 10 
 
 
Про внесення змін до Програми розвитку фізичної 
культури і спорту в Миколаївській області на 2014-2018 
роки  
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, враховуючи лист 
облдержадміністрації щодо внесення його на розгляд дев’ятнадцятої сесії 
обласної ради, постійна комісія обласної ради  
 
ВИРІШИЛА: 

 
Внести питання на розгляд дев’ятнадцятої сесії обласної ради сьомого 

скликання з урахуванням висновків постійної комісії обласної ради з питань 
культури, науки і світи, сім’ї та молоді, спорту. 
 
 
Голова 
постійної комісії обласної ради               Ю.А. Кормишкін 
 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань аграрної політики, 
земельних відносин та соціального розвитку села 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
26 березня 2018 року Миколаїв № 11 
 
 
Про внесення змін до рішення Миколаївської обласної 
ради від 27.07.2017 №12 «Про надання згоди на 
безоплатну передачу нерухомого  майна з державної 
власності у спільну власність територіальних громад сіл, 
селищ, міст Миколаївської області» 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, враховуючи лист 
облдержадміністрації щодо внесення його на розгляд дев’ятнадцятої сесії 
обласної ради, постійна комісія обласної ради  
 
ВИРІШИЛА: 
 

Внести питання на розгляд дев’ятнадцятої сесії обласної ради сьомого 
скликання з урахуванням висновків постійної комісії обласної ради з питань 
культури, науки і освіти, сім’ї та молоді, спорту. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Голова 
постійної комісії обласної ради               Ю.А. Кормишкін 
 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань аграрної політики, 
земельних відносин та соціального розвитку села 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
26 березня 2018 року Миколаїв № 12 
 
 
Про внесення змін до обласної Програми військово-
патріотичного виховання населення Миколаївської області 
на 2015-2020 роки  
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, враховуючи лист 
облдержадміністрації щодо внесення його на розгляд дев’ятнадцятої сесії 
обласної ради, постійна комісія обласної ради  
 
ВИРІШИЛА: 

 
Внести питання на розгляд дев’ятнадцятої сесії обласної ради сьомого 

скликання. 
 
 
 
 
Голова 
постійної комісії обласної ради               Ю.А. Кормишкін 
 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань аграрної політики, 
земельних відносин та соціального розвитку села 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
26 березня 2018 року Миколаїв № 13 
 
 
Про затвердження Положення про конкурс на посаду 
керівника державного, комунального закладу загальної 
середньої та позашкільної освіти  
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, враховуючи лист 
облдержадміністрації щодо внесення його на розгляд дев’ятнадцятої сесії 
обласної ради, постійна комісія обласної ради  

 
ВИРІШИЛА:  

 
Внести  питання на розгляд дев’ятнадцятої сесії обласної ради сьомого 

скликання. 
 

 
 
 
Голова 
постійної комісії обласної ради               Ю.А. Кормишкін 
 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань аграрної політики, 
земельних відносин та соціального розвитку села 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
26 березня 2018 року Миколаїв № 14 
 
 
Про призначення директора комунального вищого 
навчального закладу «Новобузький педагогічний коледж» 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, враховуючи лист 
облдержадміністрації щодо внесення його на розгляд дев’ятнадцятої сесії 
обласної ради, постійна комісія обласної ради  
 
ВИРІШИЛА: 
 

Внести питання на розгляд дев’ятнадцятої сесії обласної ради сьомого 
скликання з урахуванням висновків постійної комісії обласної ради з питань 
культури, науки і освіти, сім’ї та молоді, спорту. 
 
 
 
 
 
Голова 
постійної комісії обласної ради               Ю.А. Кормишкін 
 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань аграрної політики, 
земельних відносин та соціального розвитку села 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
26 березня 2018 року Миколаїв № 15 
 
 
Про внесення змін до рішення обласної ради від 23.09.2016 
№9 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, враховуючи лист 
облдержадміністрації щодо внесення його на розгляд дев’ятнадцятої сесії 
обласної ради, постійна комісія обласної ради  
 
ВИРІШИЛА: 
 

Внести питання на розгляд дев’ятнадцятої сесії обласної ради сьомого 
скликання з урахуванням висновків постійної комісії обласної ради з питань з 
питань житлово-комунального господарства, регулювання комунальної 
власності, приватизації та капітального будівництва. 
 
 
 
 
 
 
Голова 
постійної комісії обласної ради               Ю.А. Кормишкін 
 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань аграрної політики, 
земельних відносин та соціального розвитку села 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
26 березня 2018 року Миколаїв № 16 
 
 
Про внесення змін до Програми економічного і 
соціального розвитку Миколаївської області на 2015-2017 
роки «Миколаївщина-2017», строк дії якої продовжено на 
період до 2018 року включно  
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, враховуючи лист 
облдержадміністрації щодо внесення його на розгляд дев’ятнадцятої сесії 
обласної ради, постійна комісія обласної ради  
 
ВИРІШИЛА: 

 
Підтримати заохочення працівників агропромислового комплексу 

області та внести питання на розгляд дев’ятнадцятої сесії обласної ради 
сьомого скликання. 
 
 
 
 
Голова 
постійної комісії обласної ради               Ю.А. Кормишкін 
 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань аграрної політики, 
земельних відносин та соціального розвитку села 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
26 березня 2018 року Миколаїв № 17 
 
 
Про внесення змін до рішення обласної ради від 16 жовтня 
2009 року №16 «Про обласну премію імені Федора Іванова 
- Героя України» 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, враховуючи лист 
облдержадміністрації щодо внесення його на розгляд дев’ятнадцятої сесії 
обласної ради, постійна комісія обласної ради  
 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Відмітити, що останній раз кращих механізаторів Миколаївщини 

обласною премією відзначали у 2013 році. 
2. Підтримати та внести питання на розгляд дев’ятнадцятої сесії 

обласної ради сьомого скликання. 
 
 
 
Голова 
постійної комісії обласної ради               Ю.А. Кормишкін 
 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань аграрної політики, 
земельних відносин та соціального розвитку села 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
26 березня 2018 року Миколаїв № 18 
 
 
Про затвердження програми інформатизації «Електронна 
Миколаївщина на 2018-2020 роки» 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, враховуючи лист 
облдержадміністрації щодо внесення його на розгляд дев’ятнадцятої сесії 
обласної ради, постійна комісія обласної ради  
 
ВИРІШИЛА: 

 
Внести питання на розгляд дев’ятнадцятої сесії обласної ради сьомого 

скликання з урахуванням висновків постійної комісії обласної ради з питань 
регіонального розвитку, планування, бюджету, фінансів та інвестицій. 
 
 
 
Голова 
постійної комісії обласної ради               Ю.А. Кормишкін 
 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань аграрної політики, 
земельних відносин та соціального розвитку села 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
26 березня 2018 року Миколаїв № 19 
 
 
Про затвердження звіту про виконання обласного бюджету 
Миколаївської області та резервного фонду 
непередбачених видатків за 2017 рік  
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, враховуючи лист 
облдержадміністрації щодо внесення його на розгляд дев’ятнадцятої сесії 
обласної ради, постійна комісія обласної ради  
 
ВИРІШИЛА: 

 
Внести питання на розгляд дев’ятнадцятої сесії обласної ради сьомого 

скликання з урахуванням висновків постійної комісії обласної ради з питань 
регіонального розвитку, планування, бюджету, фінансів та інвестицій. 
 
 
 
 
Голова 
постійної комісії обласної ради               Ю.А. Кормишкін 
 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань аграрної політики, 
земельних відносин та соціального розвитку села 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
26 березня 2018 року Миколаїв № 20 
 
 
Про продовження трудових відносин з директором 
Миколаївського навчально-курсового комбінату  
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, враховуючи лист 
облдержадміністрації щодо внесення його на розгляд дев’ятнадцятої сесії 
обласної ради, постійна комісія обласної ради  
 
ВИРІШИЛА: 
 

Внести питання на розгляд дев’ятнадцятої сесії обласної ради сьомого 
скликання. 
 
 
 
 
Голова 
постійної комісії обласної ради               Ю.А. Кормишкін 
 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань аграрної політики, 
земельних відносин та соціального розвитку села 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
26 березня 2018 року Миколаїв № 21 
 
 
Про внесення змін до Статуту комунального підприємства 
«Дирекція з капітального будівництва та реконструкції» 
Миколаївської обласної ради  
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, враховуючи лист 
облдержадміністрації щодо внесення його на розгляд дев’ятнадцятої сесії 
обласної ради, постійна комісія обласної ради  
 
ВИРІШИЛА: 
 

Внести питання на розгляд дев’ятнадцятої сесії обласної ради сьомого 
скликання. 
 
 
 
 
Голова 
постійної комісії обласної ради               Ю.А. Кормишкін 
 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань аграрної політики, 
земельних відносин та соціального розвитку села 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
26 березня 2018 року Миколаїв № 22 
 
 
Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до 
Верховної Ради України щодо внесення змін до Закону 
України «Про перелік пам’яток культурної спадщини, що 
не підлягають приватизації» 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, враховуючи лист 
облдержадміністрації щодо внесення його на розгляд дев’ятнадцятої сесії 
обласної ради, постійна комісія обласної ради  
 
ВИРІШИЛА: 
 

Внести питання на розгляд дев’ятнадцятої сесії обласної ради сьомого 
скликання з урахуванням висновків постійної комісії обласної ради з питань 
культури, науки і освіти, сім’ї та молоді, спорту. 
 
 
 
 
 
Голова 
постійної комісії обласної ради               Ю.А. Кормишкін 
 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань аграрної політики, 
земельних відносин та соціального розвитку села 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
26 березня 2018 року Миколаїв № 23 
 
 
Про перейменування Миколаївського обласного театру 
ляльок та затвердження його Статуту  
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, враховуючи лист 
облдержадміністрації щодо внесення його на розгляд дев’ятнадцятої сесії 
обласної ради, постійна комісія обласної ради  
 
ВИРІШИЛА: 
 

Внести питання на розгляд дев’ятнадцятої сесії обласної ради сьомого 
скликання з урахуванням висновків постійної комісії обласної ради з питань 
культури, науки і освіти, сім’ї та молоді, спорту. 
 
 
 
 
 
 
Голова 
постійної комісії обласної ради               Ю.А. Кормишкін 
 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань аграрної політики, 
земельних відносин та соціального розвитку села 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
26 березня 2018 року Миколаїв № 24 
 
 
Про перейменування Миколаївського державного вищого 
музичного училища та затвердження його Статуту  
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, враховуючи лист 
облдержадміністрації щодо внесення його на розгляд дев’ятнадцятої сесії 
обласної ради, постійна комісія обласної ради  
 
ВИРІШИЛА: 
 

Внести питання на розгляд дев’ятнадцятої сесії обласної ради сьомого 
скликання з урахуванням висновків постійної комісії обласної ради з питань 
культури, науки і освіти, сім’ї та молоді, спорту. 
 
 
 
 
 
Голова 
постійної комісії обласної ради               Ю.А. Кормишкін 
 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань аграрної політики, 
земельних відносин та соціального розвитку села 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
26 березня 2018 року Миколаїв № 25 
 
 
Про організацію звітів депутатів Миколаївської обласної 
ради  
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, постійна комісія 
обласної ради 
 
ВИРІШИЛА: 
 

Внести питання на розгляд дев’ятнадцятої сесії обласної ради сьомого 
скликання. 
 
 
 
 
Голова 
постійної комісії обласної ради               Ю.А. Кормишкін 
 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань аграрної політики, 
земельних відносин та соціального розвитку села 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
26 березня 2018 року Миколаїв № 26 
 
 
Про внесення змін до рішення обласної ради від 18 грудня 
2015 року №3 «Про затвердження Положення про постійні 
комісії Миколаївської обласної ради сьомого скликання» 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, постійна комісія 
обласної ради 
 
ВИРІШИЛА: 
 

Підтримати висновки постійної комісії обласної ради з питань 
соціальної політики, охорони здоров’я, материнства, дитинства, розвитку зон 
відпочинку та туризму. 

 Не виносити питання на розгляд дев’ятнадцятої сесії обласної ради 
сьомого скликання. 
 
 
 
 
Голова 
постійної комісії обласної ради               Ю.А. Кормишкін 
 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань аграрної політики, 
земельних відносин та соціального розвитку села 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
26 березня 2018 року Миколаїв № 27 
 
 
Про внесення змін до складу постійних комісій обласної 
ради  
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, постійна комісія 
обласної ради 
 
ВИРІШИЛА: 
 

Внести питання на розгляд дев’ятнадцятої сесії обласної ради сьомого 
скликання стосовно виведення Лусти В.В. зі складу постійної комісії 
обласної ради з питань законності, депутатської діяльності, антикорупційної і 
регуляторної політики, зв’язків з органами місцевого самоврядування та 
засобами масової інформації. 
 
 
 
Голова 
постійної комісії обласної ради               Ю.А. Кормишкін 
 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань аграрної політики, 
земельних відносин та соціального розвитку села 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
26 березня 2018 року Миколаїв № 28 
 
 
Про внесення змін до складу тимчасової контрольної 
комісії з питань контролю за ефективністю використання 
бюджетних коштів усіх рівнів, які виділяються та 
використовуються на усіх видах ремонтних робіт на 
дорогах Миколаївської області 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, постійна комісія 
обласної ради 
 
ВИРІШИЛА: 
 

Внести питання на розгляд дев’ятнадцятої сесії обласної ради сьомого 
скликання. 
 
 
 
 
Голова 
постійної комісії обласної ради               Ю.А. Кормишкін 
 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань аграрної політики, 
земельних відносин та соціального розвитку села 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
26 березня 2018 року Миколаїв № 29 
 
 
Про дострокове припинення повноважень депутата 
обласної ради сьомого скликання  
 

Заслухавши та обговоривши інформацію із зазначеного питання, 
постійна комісія обласної ради 

 
ВИРІШИЛА:  

 
Внести питання на розгляд дев’ятнадцятої сесії обласної ради сьомого 

скликання. 
 
 
 
Голова 
постійної комісії обласної ради               Ю.А. Кормишкін 
 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань аграрної політики, 
земельних відносин та соціального розвитку села 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
26 березня 2018 року Миколаїв № 30 
 
 
Про визнання повноважень депутата Миколаївської 
обласної ради сьомого скликання замість того, який вибув  
 

Заслухавши та обговоривши інформацію із зазначеного питання, 
постійна комісія обласної ради 

 
ВИРІШИЛА:  

 
Внести питання на розгляд дев’ятнадцятої сесії обласної ради сьомого 

скликання. 
 
 
 
 
Голова 
постійної комісії обласної ради               Ю.А. Кормишкін 
 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань аграрної політики, 
земельних відносин та соціального розвитку села 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
26 березня 2018 року Миколаїв № 31 
 
 
Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до 
Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до 
постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня    
2017 року № 1094 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, постійна комісія 
обласної ради 

 
ВИРІШИЛА: 
 

Внести питання на розгляд дев’ятнадцятої сесії обласної ради сьомого 
скликання. 
 
 
 
 
Голова 
постійної комісії обласної ради               Ю.А. Кормишкін 
 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань аграрної політики, 
земельних відносин та соціального розвитку села 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
26 березня 2018 року Миколаїв № 32 
 
 
Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до 
Кабінету Міністрів України щодо недостатність 
пенсійного забезпечення колишніх працівників силових 
структур  
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, постійна комісія 
обласної ради 

 
ВИРІШИЛА: 
 

Внести питання на розгляд дев’ятнадцятої сесії обласної ради сьомого 
скликання. 
 
 
 
 
Голова 
постійної комісії обласної ради               Ю.А. Кормишкін 
 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань аграрної політики, 
земельних відносин та соціального розвитку села 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
26 березня 2018 року Миколаїв № 33 
 
 
Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до 
Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до 
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 
№ 78-р стосовно зміни ділянки капітального ремонту 
автомобільної дороги Н-14 Олександрівка-
Кропивницький-Миколаїв 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, постійна комісія 
обласної ради 

 
ВИРІШИЛА: 
 

Внести питання на розгляд дев’ятнадцятої сесії обласної ради сьомого 
скликання. 
 
 
 
 
Голова 
постійної комісії обласної ради               Ю.А. Кормишкін 
 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань аграрної політики, 
земельних відносин та соціального розвитку села 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
26 березня 2018 року Миколаїв № 34 
 
 
Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до 
Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо 
компенсації ризику населення, яке проживає на території 
зони спостереження ВП Южно-Української АЕС 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, постійна комісія 
обласної ради 

 
ВИРІШИЛА: 
 

Внести питання на розгляд дев’ятнадцятої сесії обласної ради сьомого 
скликання. 
 
 
 
 
Голова 
постійної комісії обласної ради               Ю.А. Кормишкін 
 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань аграрної політики, 
земельних відносин та соціального розвитку села 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
26 березня 2018 року Миколаїв № 35 
 
 
Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до 
Верховної Ради України, обласних рад щодо підтримки 
проекту Закону України «Про внесення змін до Закону 
України «Про свободу пересування та вільний вибір місця 
проживання в Україні» 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, постійна комісія 
обласної ради 

 
ВИРІШИЛА: 
 

Внести питання на розгляд дев’ятнадцятої сесії обласної ради сьомого 
скликання. 
 
 
 
 
Голова 
постійної комісії обласної ради               Ю.А. Кормишкін 
 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань аграрної політики, 
земельних відносин та соціального розвитку села 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
26 березня 2018 року Миколаїв № 36 
 
 
Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до 
Верховної Ради України щодо скасування змін до статті 
255 Податкового кодексу України, які набули чинності з 
01 січня 2018 року відповідно до Закону України від        
21 грудня 2016 року №1797-VIII 
  

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, постійна комісія 
обласної ради 

 
ВИРІШИЛА: 
 

Внести питання на розгляд дев’ятнадцятої сесії обласної ради сьомого 
скликання. 
 
 
 
 
Голова 
постійної комісії обласної ради               Ю.А. Кормишкін 
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