
  

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  
 

П Р О Т О К О Л 
 

засідання постійної комісії обласної ради 
з питань екології, охорони навколишнього середовища та використання 

природних ресурсів 
 
 

27 червня 2018 року № 26 
м. Миколаїв 

Початок: 11.00  
депутатська кімната 

 
Всього членів постійної комісії – 10 
 
Присутні: Власенко А.В., Головчанський А.В., Поліщук Т.М.,                 

Ніколенко А.А. (прийшов під час розгляду питання №11 порядку 
денного), Казюка О.М., Каражей О.М., Резніков І.Б.,              
Вовненко Є.В., Крет Ю.В. 

Відсутні: Катрич А.П. (відрядження) 
Головуючий: Власенко А.В. 

 
Запрошені: Черненко Оксана Іванівна - заступник начальника управління 

охорони здоров’я облдержадміністрації, Єльчієва Оксана 
Русланівна - заступник директора департаменту соціального 
захисту облдержадміністрації, Фісун Роман Павлович – 
завідувач сектору взаємодії з правоохоронними органами та 
оборонної роботи апарату облдержадміністрації, Піскун Олена 
Віталіївна – директор департаменту агропромислового розвитку 
облдержадміністрації, Поддубна Лариса Олександрівна – 
заступник начальника управління культури, національностей та 
релігій облдержадміністрації, Панасова Світлана Володимирівна 
– головний спеціаліст відділу кадрової та канцелярської роботи 
департаменту освіти і науки облдержадміністрації, Волчецький 
Руслан Володимирович – заступник начальника управління 
молоді та спорту облдержадміністрації, Мац Дмитро 
Анатолійович - в.о. начальника управління екології та 
природних ресурсів облдержадміністрації, Іванов Олександр 
Сергійович – заступник начальника управління житлово-
комунального господарства облдержадміністрації, Гайдаржи 
Валентин Васильович - заступник голови облдержадміністрації, 
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Лукін Ілля Леонідович - начальник управління капітального 
будівництва облдержадміністрації, Поляков Олександр 
Петрович - Новоодеський міський голова, Жебрак Сергій 
Антонович - начальник управління запобігання надзвичайним 
ситуаціям головного управління Державної служби України з 
надзвичайних ситуацій у Миколаївській області, Лесик 
Валентина Василівна – заступник начальника Миколаївського 
обласного управління лісового та мисливського господарства, 
Козловський Юрій Іванович - директор Національного 
природного парку «Білобережжя Святослава», Талоха Світлана 
Аркадіївна – секретар Коблівської сільської об'єднаної 
територіальної громади Березанського району, Коржова Ольга 
Миколаївна – землеупорядник відділу комунальної власності та 
земельних відносин Коблівської сільської об'єднаної 
територіальної громади, Киливник Володимир – керівник 
«Агенції місцевого розвитку Коблівської ОТГ», Гриценко 
Олександр Васильович –голова Новоодеської районної ради, 
Панченко Олег Станіславович – заступник голови громадської 
організації «Об’єднання добровольців», Малицький Олександр 
Георгійович – голова ГО «Зелений рух» Миколаївщини, 
Кабашна Наталя Анатоліївна - начальник відділу 
інструментально-лабораторного контролю Державної 
екологічної інспекції у Миколаївській області, Шаповалова 
Тамара Василівна – начальник виробничо-технічного відділу КП 
«Миколаївводоканал», Пасашкова Олена Миколаївна - голова 
Єланецької райдержадміністрації, Бродовський Дем’ян 
Віталійович - директор ТОВ «ЕМЗА», Корой Наталя Анатоліївна 
– представник Первомайського відокремленого підрозділу ВГО 
«Національний екологічний центр України», Письменний Сергій 
Миколайович - начальник Південно-Бузького басейнового 
управління водних ресурсів, Голокоз Оксана Михайлівна - 
начальник сектора у Миколаївській області Державного 
агентства водних ресурсів, Кузьміна Олена Петрівна – голова 
Братської райдержадміністрації, Дарієнко Микола Миколайович 
- голова Іванівської сільської ради Братського району, Грейць 
Андрій Олегович - виконувач обов’язків начальника управління 
Державної архітектурно-будівельної інспекції у Миколаївській 
області, Морозов Олександр Дмитрович - мешканець села 
Михайлівка Миколаївського району. 

У засіданні постійної комісії взяли участь Кротов Андрій Олександрович 
– заступник голови обласної ради, Бонь В’ячеслав Валентинович – перший 
заступник голови облдержадміністрації, Талпа Михайло Володимирович – 
депутат обласної ради, Ковальчук Петро Васильович - депутат обласної ради, 
Невінчанний Максим Андрійович - депутат обласної ради, Демченко Тетяна 
Василівна - депутат обласної ради, 
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 
1. Про призначення Максимової І.С. на посаду головного лікаря 

Миколаївського обласного шкірно-венерологічного диспансеру Миколаївської 
обласної ради.  

 

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

Запрошена: Максимова Ірина Станіславівна – кандидат на посаду головного 
лікаря Миколаївського обласного шкірно-венерологічного 
диспансеру Миколаївської обласної ради. 

 
2. Про призначення Пліткіна О.Ю. на посаду головного лікаря 

Миколаївської обласної дитячої клінічної лікарні Миколаївської обласної ради. 
 

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

Запрошений: Пліткін Олександр Юрійович - кандидат на посаду головного 
лікаря Миколаївської обласної дитячої клінічної лікарні 
Миколаївської обласної ради. 

 
3. Про призначення Римаря П.І. на посаду головного лікаря 

Миколаївської обласної  клінічної лікарні Миколаївської обласної ради. 
 

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

Запрошений: Римар Петро Іванович – кандидат на посаду головного лікаря 
Миколаївської обласної  клінічної лікарні Миколаївської 
обласної ради. 

 
4. Про призначення Чинякова В.Ю. на посаду головного лікаря 

Миколаївської обласної станції переливання крові Миколаївської обласної 
ради. 
 

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

Запрошений: Чиняков Валерій Юрійович – кандидат на посаду головного 
лікаря Миколаївської обласної станції переливання крові 
Миколаївської обласної ради. 

 
5. Про внесення змін та продовження строку дії на період до 2019 року  

включно обласної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу 
на 2015-2018 роки. 

 

Доповідач: Черненко Оксана Іванівна – заступник начальника управління 
охорони здоров’я облдержадміністрації. 
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6. Про надання згоди на передачу індивідуально визначеного майна з 
держав-ної у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст 
Миколаївської області. 

 

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

7. Про надання згоди на списання нерухомого майна спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області.   

 

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

 
8. Про внесення змін до Статутів закладів охорони здоров'я 

Миколаївської обласної ради.  
 

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

 
9. Про внесення змін та доповнень до Комплексної програми соціального 

захисту населення «Турбота» на період до 2020 року. 
 

Доповідач: Єльчієва Оксана Русланівна - директор департаменту соціального 
захисту населення облдержадміністрації 

 
10. Про внесення змін до Програми розвитку автомобільних доріг 

загального користування Миколаївської області на 2016-2018 роки. 
 

Доповідач: Гайдаржи Валентин Васильович – заступник голови 
облдержадміністрації 

 
11. Про встановлення розміру кошторисної заробітної плати на 2018 рік, 

який враховується при визначенні вартості будівництва (нове будівництво, 
реконструкція, реставрація, капітальний ремонт, технічне переоснащення) 
об'єктів, що здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету Миколаївської 
області. 
 

Доповідач: Гайдаржи Валентин Васильович – заступник голови 
облдержадміністрації. 

12. Про внесення змін та доповнень до Порядку відбору, надання та умов 
використання коштів субвенцій з обласного бюджету місцевим бюджетам на 
реалізацію мікропроектів місцевого розвитку. 
 
Доповідач: Кушнір Олександр Валентинович - заступник голови 

облдержадміністрації. 
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13. Про внесення змін та доповнень до обласної Цільової програми 
територіальної оборони у Миколаївській області на 2017-2018 роки. 

 
Доповідач: Фісун Роман Павлович – завідувач сектору взаємодії з 

правоохоронними органами та оборонної роботи апарату 
облдержадміністрації. 
 

 
14. 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. 

 
15. Про перейменування Миколаївської обласної універсальної наукової 

бібліотеки ім. О. Гмирьова та затвердження її Статуту. 
 

Доповідач: Поддубна Лариса Олександрівна – заступник начальника 
управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації. 

 
16. Про висунення кандидатури на відзначення щорічною Премією 

Верховної Ради України педагогічних працівників. 
 

Доповідач: Панасова Світлана Володимирівна – головний спеціаліст відділу 
кадрової та канцелярської роботи департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації. 

 
17. Про клопотання щодо присудження Премії Верховної Ради України за 

внесок молоді у розвиток парламентаризму, місцевого самоврядування. 
 

Доповідач: Волчецький Руслан Володимирович – заступник начальника 
управління молоді та спорту облдержадміністрації. 

 
18. Про внесення змін до Положення про постійні комісії Миколаївської 

обласної ради сьомого скликання. 
 

Доповідач: Кротов Андрій Олександрович – заступник голови обласної ради. 

19. Про затвердження Порядку на умови надання субвенції з обласного 
бюджету місцевим бюджетам на співфінансування впровадження проектів – 
переможців щорічного обласного конкурсу проектів та програм розвитку 
місцевого самоврядування. 

 

Доповідач: Кротов Андрій Олександрович – заступник голови обласної ради. 
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20. Про проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності 
Миколаївської обласної ради. 

 

Доповідач: Кротов Андрій Олександрович – заступник голови обласної ради. 

 
21. Про заяву депутата обласної ради Олабіна В.В. 
 

Інформує: Власенко Андрій Володимирович – голова постійної комісії. 

 
22. Про заяву депутата обласної ради Поточняка В.С. 
 

Інформує: Власенко Андрій Володимирович – голова постійної комісії. 

 
23. Про заяву депутата обласної ради Кравченка М.А. 
 

Інформує: Власенко Андрій Володимирович – голова постійної комісії. 

 
24. Про заяву депутата обласної ради Невінчаного М.А. 
 

Інформує: Власенко Андрій Володимирович – голова постійної комісії. 

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

 
26. Про звернення Регіональної ради підприємців при Миколаївській 

облдержадміністрації до Президента України та Національної комісії, що 
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 
щодо облаштування комерційних вузлів обліку природного газу засобами 
дистанційної передачі данних. 

 
Різне. 
 

1. Про використання коштів обласного фонду охорони навколишнього 
природного середовища та місцевих бюджетів на реконструкцію станції повної 
біологічної очистки по вул.Мельничній, 1 у м. Нова Одеса та будівництво 
каналізаційних очисних споруд у центральній районній лікарні м. Нова Одеса. 

 

Інформує: Власенко Андрій Володимирович – голова постійної комісії. 

Інформує: Кротов Андрій Олександрович – заступник голови обласної ради. 
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Інформують: Гайдаржи Валентин Васильович - заступник голови 
облдержадміністрації. 
Мац Дмитро Анатолійович - в.о. начальника 
управління екології та природних ресурсів 
облдержадміністрації. 
Лукін Ілля Леонідович - начальник управління 
капітального будівництва облдержадміністрації. 
Поляков Олександр Петрович - Новоодеський міський 
голова. 
Ковальчук Петро Васильович – депутат обласної 
ради. 
Казюка Олександр Миколайович - депутат обласної 
ради. 
Джупінін Юрій В’ячеславович - депутат обласної 
ради. 

 
2. Про протипожежний захист природних екосистем Миколаївської 

області. 
 

Інформують: Жебрак Сергій Антонович - начальник управління 
запобігання надзвичайним ситуаціям головного 
управління Державної служби України з 
надзвичайних ситуацій у Миколаївській області. 
Лесик Валентина Василівна – заступник начальника 
Миколаївського обласного управління лісового та 
мисливського господарства. 
Козловський Юрій Іванович - директор 
Національного природного парку «Білобережжя 
Святослава». 

 
3. Про реалізацію інвестиційного проекту «Агро-рекреаційний кластер 

«Коблево», розробленого Агенцією місцевого розвитку Коблівської ОТГ. 
 

Інформують: Мац Дмитро Анатолійович - в.о. начальника 
управління екології та природних ресурсів 
облдержадміністрації. 
Талоха Світлана Аркадіївна – секретар Коблівської 
сільської об'єднаної територіальної громади 
Березанського району. 
Коржова Ольга Миколаївна – землеупорядник відділу 
комунальної власності та земельних відносин 
Коблівської сільської об'єднаної територіальної 
громади. 
Володимир Киливник – керівник «Агенції місцевого 
розвитку Коблівської ОТГ». 
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4. Про хід виконання рекомендацій постійної комісії щодо звернення 
Новосафронівської сільської ради Новоодеського району з приводу проведення 
перевірки законності вирубки лісових насаджень. 

 
Інформують: Лесик Валентина Василівна – заступник начальника 

Миколаївського обласного управління лісового та 
мисливського господарства. 
Євгенов Володимир Володимирович – заступник 
голови Новоодеської районної ради. 

 
 

5. Про зверення громадської організації «Об’єднання добровольців» щодо 
незаконного видобутку піску в селищі Коларівка Вітовського району. 

 
Інформуює: Панченко Олег Станіславович – заступник голови 

громадської організації «Об’єднання добровольців». 
 
6. Про звернення ГО «Зелений рух» Миколаївщини щодо забезпечення 

мешканців міста Миколаєва і області питною водою. 
 

Інформують: Малицький Олександр Георгійович – голова ГО 
«Зелений рух» Миколаївщини. 
Кабашна Наталя Анатоліївна- начальник відділу 
інструментально-лабораторного контролю Державної 
екологічної інспекції у Миколаївській області. 
Іванов Олександр Сергійович – заступник начальника 
управління житлово-комунального господарства 
облдержадміністрації. 
Шаповалова Тамара Василівна – начальник 
виробничо-технічного відділу КП 
«Миколаївводоканал». 

 
 

7. Про результати діяльності робочої групи щодо вивчення ситуації, яка 
склалася в селі Возсіятське Єланецького району з домоволодіннями, які були 
підтоплені внаслідок стихійного лиха. 

 
Інформує: Іванов Олександр Сергійович – заступник начальника 

управління житлово-комунального господарства 
облдержадміністрації. 
Пасашкова Олена Миколаївна - голова Єланецької 
райдержадміністрації. 
Ніколенко Анатолій Анатолійович – депутат обласної 
ради. 
Демченко Тетяна Василівна - депутат обласної ради. 
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8. Про звернення Єремєєва О.С. та інших щодо ситуації, яка склалася із 
водним туризмом у с. Мигія Первомайського району. 

 
Інформують: Бродовський Дем’ян Віталійович - директор ТОВ 

«ЕМЗА». 
Корой Наталя Анатоліївна – представник 
Первомайського відокремленого підрозділу ВГО 
«Національний екологічний центр України». 

 

9. Про звернення народного депутата України Вадатурського А.О. 
стосовно сприяння в проведенні оренди частини гідротехнічної споруди 
Софіївського водосховища для встановлення орендарем мікро-ГЕС. 

 
Інформують: Письменний Сергій Миколайович - начальник 

Південно-Бузького басейнового управління водних 
ресурсів. 
Голокоз Оксана Михайлівна - начальник сектора у 
Миколаївській області Державного агентства водних 
ресурсів. 

 
 
10. Про звернення Майдебури О.С. щодо ситуації, яка склалася із 

водопостачанням у с. Іванівка Братського району. 
 

Інформує: Гайдаржи Валентин Васильович - заступник голови 
облдержадміністрації. 
Кузьміна Олена Петрівна – голова Братської 
райдержадміністрації. 
Дарієнко Микола Миколайович - голова Іванівської 
сільської ради Братського району. 

 
11. Про звернення мешканця села Михайлівка Миколаївського району 

Морозова О.Д. щодо діяльності фермерського господарства «АВН» на території 
населеного пункту. 

 
Інформують: Грейць Андрій Олегович - виконувач обов’язків 

начальника управління Державної архітектурно-
будівельної інспекції у Миколаївській області. 
Морозов Олександр Дмитрович - мешканець села 
Михайлівка Миколаївського району. 

 
12. Про лист Держлісагенства щодо надання у користування мисливських 

угідь ПП «Веселинівське ТМР». 
 

Інформує: Власенко Андрій Володимирович – голова постійної 
комісії. 
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13. Про звернення Львівської обласної ради до КМУ, ВРУ щодо 

розподілу коштів екологічного податку. 
 

Інформує: Власенко Андрій Володимирович – голова постійної 
комісії. 

 
 Перед голосуванням за порядок денний голова постійної комісії  
Власенко А.В. запропонував проголосувати за обрання секретарем постійної 
комісії Вовненко Є.В. 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

одноголосно. 

 
Перед голосуванням за порядок денний депутат обласної ради     

Вовненко Є.В. запропонував присутнім членам комісії в розділ Різне внести 
питання про внесення доповнень до Комплексної програми охорони довкілля 
Миколаївської області на 2018-2020 роки. 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

одноголосно. 

 
За порядок денний проголосовано: 
Всього депутатів -10. 
Присутніх – 8. 
«За» - 8. 
«Утримався» - 0. 
«Проти» - 0. 
 

СЛУХАЛИ: 1. Про призначення Максимової І.С. на посаду головного 
лікаря Миколаївського обласного шкірно-венерологічного диспансеру 
Миколаївської обласної ради. 

 
Доповідач: Черненко Оксана Іванівна - заступник начальника управління 

охорони здоров’я облдержадміністрації. 
Максимова Ірина Станіславівна – кандидат на посаду 
головного лікаря Миколаївського обласного шкірно-
венерологічного диспансеру Миколаївської обласної ради. 

У обговоренні 
взяли участь: 

 
Власенко А.В., Каражей О.М., Вовненко Є.В., Резніков І.Б. 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: одноголосно. 
ВИРІШИЛИ: (висновки № 1 додаються). 
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СЛУХАЛИ: 2. Про призначення Пліткіна О.Ю. на посаду головного лікаря 
Миколаївської обласної дитячої клінічної лікарні Миколаївської обласної ради. 

 
Доповідач: Черненко Оксана Іванівна - заступник начальника управління 

охорони здоров’я облдержадміністрації. 
Пліткін Олександр Юрійович - кандидат на посаду головного 
лікаря Миколаївської обласної дитячої клінічної лікарні 
Миколаївської обласної ради. 

У обговоренні 
взяли участь: 

 
Власенко А.В., Каражей О.М., Резніков І.Б., Поліщук Т.М. 

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

СЛУХАЛИ: 3. Про призначення Римаря П.І. на посаду головного лікаря 
Миколаївської обласної  клінічної лікарні Миколаївської обласної ради. 

 
Доповідач: Черненко Оксана Іванівна - заступник начальника управління 

охорони здоров’я облдержадміністрації. 
Римар Петро Іванович – кандидат на посаду головного лікаря 
Миколаївської обласної  клінічної лікарні Миколаївської 
обласної ради. 

У обговоренні 
взяли участь: 

 
Власенко А.В., Казюка О.М., Каражей О.М., Поліщук І.М. 

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

СЛУХАЛИ: 4. Про призначення Чинякова В.Ю. на посаду головного 
лікаря Миколаївської обласної станції переливання крові Миколаївської 
обласної ради. 

 
Доповідач: Черненко Оксана Іванівна – заступник начальника 

управління охорони здоров’я облдержадміністрації. 
Чиняков Валерій Юрійович – кандидат на посаду головного 
лікаря Миколаївської обласної станції переливання крові 
Миколаївської обласної ради. 

У обговоренні 
взяли участь: 

Власенко А.В., Резніков І.Б., Вовненко Є.В., Поліщук І.М., 
Каражей О.М. 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: одноголосно. 
ВИРІШИЛИ: (висновки № 4 додаються). 
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СЛУХАЛИ: 5. Про внесення змін та продовження строку дії на період до 
2019 року  включно обласної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-
інфекції/СНІДу на 2015-2018 роки 

 
Доповідач: Черненко Оксана Іванівна – заступник начальника 

управління охорони здоров’я облдержадміністрації. 
У обговоренні 
взяли участь: 

Власенко А.В., Резніков І.Б., Вовненко Є.В., Поліщук Т.М., 
Крет Ю.В. 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: одноголосно (Каражей О.М., Вовненко Є.В. 

відсутні). 
ВИРІШИЛИ: (висновки № 5 додаються). 
 

СЛУХАЛИ: 6. Про надання згоди на передачу індивідуально визначеного 
майна з держав-ної у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст 
Миколаївської області. 

 
Доповідач: Черненко Оксана Іванівна – заступник начальника 

управління охорони здоров’я облдержадміністрації. 
У обговоренні 
взяли участь: 

Власенко А.В., Каражей О.М., Резніков І.Б., Крет Ю.В. 
Головчанський А.В. 

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

 
СЛУХАЛИ: 7. Про надання згоди на списання нерухомого майна спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області. 
 
Доповідач: Черненко Оксана Іванівна – заступник начальника 

управління охорони здоров’я облдержадміністрації. 
У обговоренні 
взяли участь: 

Власенко А.В., Каражей О.М., Резніков І.Б., Вовненко Є.В., 
Крет Ю.В. 

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

СЛУХАЛИ: 8. Про внесення змін до Статутів закладів охорони здоров'я 
Миколаївської обласної ради. 

 
Доповідач: Черненко Оксана Іванівна – заступник начальника 

управління охорони здоров’я облдержадміністрації. 
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У обговоренні 
взяли участь: 

Власенко А.В., Каражей О.М., Резніков І.Б., Вовненко Є.В., 
Крет Ю.В. 

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

СЛУХАЛИ: 9. Про внесення змін та доповнень до Комплексної програми 
соціального захисту населення «Турбота» на період до 2020 року. 

 
Доповідач: Єльчієва Оксана Русланівна - заступник директора 

департаменту соціального захисту облдержадміністрації. 
У обговоренні 
взяли участь: 

Власенко А.В., Каражей О.М., Резніков І.Б., Вовненко Є.В., 
Крет Ю.В., Поліщук І.М. 

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

СЛУХАЛИ: 10. Про внесення змін до Програми розвитку автомобільних 
доріг загального користування Миколаївської області на 2016-2018 роки. 

 
Доповідач: Гайдаржи Валентин Васильович – заступник голови 

облдержадміністрації. 
У обговоренні 
взяли участь: 

Власенко А.В., Каражей О.М., Резніков І.Б., Вовненко Є.В., 
Поліщук І.М., Крет Ю.В., Головчанський А.В. 

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

 
Під час розгляду питання № 11 на засідання постійної комісії прийшов 

депутат обласної ради Ніколенко А.А. 
 
СЛУХАЛИ: 11. Про встановлення розміру кошторисної заробітної плати 

на 2018 рік, який враховується при визначенні вартості будівництва (нове 
будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт, технічне 
переоснащення) об'єктів, що здійснюється за рахунок коштів обласного 
бюджету Миколаївської області. 

 
Доповідач: Гайдаржи Валентин Васильович – заступник голови 

облдержадміністрації. 
У обговоренні 
взяли участь: 

Власенко А.В., Каражей О.М., Резніков І.Б., Вовненко Є.В., 
Головчанський А.В. 
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Проведено голосування.  
Підсумки голосування: одноголосно. 
ВИРІШИЛИ: (висновки № 11 додаються). 
 

СЛУХАЛИ: 12. Про внесення змін та доповнень до Порядку відбору, 
надання та умов використання коштів субвенцій з обласного бюджету місцевим 
бюджетам на реалізацію мікропроектів місцевого розвитку. 
 

Доповідач: Бонь В’ячеслав Валентинович – перший заступник голови 
облдержадміністрації. 
Грипенко Володимир Кузьмич – заступник директора 
департаменту економічного розвитку і регіональної політики 
облдержадміністрації. 

У обговоренні 
взяли участь: 

Власенко А.В., Казюка О.М., Каражей О.М., Резніков І.Б., 
Вовненко Є.В., Поліщук І.М., Головчанський А.В., 
Ніколенко А.А. 

 
Проведено голосування. Всього членів комісії -10. 

Присутні – 8 (Крет Ю.В. відсутній). 
«За»-7. 
«Утримався»-1 (Вовненко Є.В.). 
«Проти»-0. 

Підсумки голосування: рішення прийнято. 
ВИРІШИЛИ: (висновки № 12 додаються). 
 

СЛУХАЛИ: 13. Про внесення змін та доповнень до обласної Цільової 
програми територіальної оборони у Миколаївській області на 2017-2018 роки. 

 
Доповідач: Фісун Роман Павлович – завідувач сектору взаємодії з 

правоохоронними органами та оборонної роботи апарату 
облдержадміністрації. 

У обговоренні 
взяли участь: 

Власенко А.В., Резніков І.Б., Вовненко Є.В., Крет Ю.В., 
Поліщук І.М. 

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

СЛУХАЛИ: 14. Про внесення змін до рішення обласної ради від 16 
жовтня 2009 року № 16 «Про обласну премію імені Федора Іванова – Героя 
України». 

 
Доповідачі: Піскун Олена Віталіївна – директор департаменту 

агропромислового розвитку облдержадміністрації. 
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У обговоренні 
взяли участь: 

Власенко А.В., Ніколенко А.А., Казюка О.М., Каражей О.М., 
Крет Ю.В., Поліщук І.М. 

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

 
СЛУХАЛИ: 15. Про перейменування Миколаївської обласної 

універсальної наукової бібліотеки ім. О. Гмирьова та затвердження її Статуту. 
 

Доповідач: Поддубна Лариса Олександрівна – заступник начальника 
управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації. 

У обговоренні 
взяли участь: 

 
Власенко А.В., Казюка О.М., Каражей О.М., Резніков І.Б. 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: одноголосно. 
ВИРІШИЛИ: (висновки № 15 додаються). 

 
 

СЛУХАЛИ: 16. Про висунення кандидатури на відзначення щорічною 
Премією Верховної Ради України педагогічних працівників. 

 
Доповідач: Панасова Світлана Володимирівна – головний спеціаліст 

відділу кадрової та канцелярної роботи департаменту освіти і 
науки облдержадміністрації. 

У обговоренні 
взяли участь: 

 
Власенко А.В., Каражей О.М., Вовненко Є.В., Крет Ю.В. 

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

 
СЛУХАЛИ: 17. Про клопотання щодо присудження Премії Верховної 

Ради України за внесок молоді у розвиток парламентаризму, місцевого 
самоврядування. 

Доповідач: Волчецький Руслан Володимирович – заступник начальника 
управління молоді та спорту облдержадміністрації. 

У обговоренні 
взяли участь: 

 
Власенко А.В., Каражей О.М., Поліщук І.М. 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: одноголосно. 
ВИРІШИЛИ: (висновки № 17 додаються). 
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СЛУХАЛИ: 18. Про внесення змін до Положення про постійні комісії 
Миколаївської обласної ради сьомого скликання. 

 
Доповідач: Кротов Андрій Олександрович – заступник голови обласної 

ради. 
У обговоренні 
взяли участь: 

 
Власенко А.В., Каражей О.М., Головчанський А.В. 

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

 
СЛУХАЛИ: 19. Про затвердження Порядку на умови надання субвенції з 

обласного бюджету місцевим бюджетам на співфінансування впровадження 
проектів – переможців щорічного обласного конкурсу проектів та програм 
розвитку місцевого самоврядування. 
 

Доповідач: Кротов Андрій Олександрович – заступник голови обласної 
ради. 

У обговоренні 
взяли участь: 

 
Власенко А.В., Каражей О.М., Резніков І.Б., Вовненко Є.В. 

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

СЛУХАЛИ: 20. Про проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності 
Миколаївської обласної ради. 

 
Доповідач: Кротов Андрій Олександрович – заступник голови обласної 

ради. 
У обговоренні 
взяли участь: 

Власенко А.В., Каражей О.М., Вовненко Є.В., Крет Ю.В., 
Ніколенко А.А., Поліщук Т.М., Головчанський А.В. 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: одноголосно. 
ВИРІШИЛИ: (висновки № 20 додаються). 
 

СЛУХАЛИ: 21. Про заяву депутата обласної ради Олабіна В.В. 
 

Доповідач: Кротов Андрій Олександрович – заступник голови обласної 
ради. 

У обговоренні 
взяли участь: 

 
Власенко А.В., Вовненко Є.В., Резніков І.Б., Ніколенко А.А. 
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Проведено голосування.  
Підсумки голосування: одноголосно. 
ВИРІШИЛИ: (висновки № 21 додаються). 

 
СЛУХАЛИ: 22. Про заяву депутата обласної ради Поточняка В.С. 

 
Доповідач: Кротов Андрій Олександрович – заступник голови обласної 

ради. 
У обговоренні 
взяли участь: 

 
Власенко А.В., Поліщук І.М., Резніков І.Б., Ніколенко А.А. 

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

СЛУХАЛИ: 23. Про заяву депутата обласної ради Кравченка М.А. 
 

Доповідач: Кротов Андрій Олександрович – заступник голови обласної 
ради. 

У обговоренні 
взяли участь: 

 
Власенко А.В., Каражей О.М., Вовненко Є.В., Крет Ю.В. 

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

СЛУХАЛИ: 24. Про заяву депутата обласної ради Невінчаного М.А. 
 
Доповідач: Кротов Андрій Олександрович – заступник голови обласної 

ради. 
У обговоренні 
взяли участь: 

 
Власенко А.В., Казюка О.М., Каражей О.М., Крет Ю.В. 

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

 
СЛУХАЛИ: 25. Про внесення змін до складу постійних комісій обласної 

ради. 
 

Доповідач: Кротов Андрій Олександрович – заступник голови обласної 
ради. 

У обговоренні 
взяли участь: 

 
Власенко А.В., Казюка О.М., Каражей О.М., Вовненко Є.В. 
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Проведено голосування. Всього членів комісії -10. 

Присутні – 9. 
«За»-8. 
«Утримався»-1 (Вовненко Є.В.). 
«Проти»-0. 

Підсумки голосування: рішення прийнято. 
ВИРІШИЛИ: (висновки № 25 додаються). 

 
СЛУХАЛИ: 26. Про звернення Регіональної ради підприємців при 

Миколаївській облдержадміністрації до Президента України та Національної 
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг щодо облаштування комерційних вузлів обліку 
природного газу засобами дистанційної передачі данних. 

 
Доповідач: Кротов Андрій Олександрович – заступник голови обласної 

ради. 
Герасимчук Олена Андріївна – голова Регіональної ради 
підприємців при облдержадміінстрації. 

У обговоренні 
взяли участь: 

 
Власенко А.В., Каражей О.М., Вовненко Є.В., Крет Ю.В. 

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

 
Різне. 
 
СЛУХАЛИ: 1. Про використання коштів обласного фонду охорони 

навколишнього природного середовища та місцевих бюджетів на 
реконструкцію станції повної біологічної очистки по вул.Мельничній, 1 у м. 
Нова Одеса та будівництво каналізаційних очисних споруд у центральній 
районній лікарні м. Нова Одеса. 

 
Інформують: Гайдаржи Валентин Васильович - заступник голови 

облдержадміністрації. 
Мац Дмитро Анатолійович - в.о. начальника управління 
екології та природних ресурсів облдержадміністрації. 
Лукін Ілля Леонідович - начальник управління капітального 
будівництва облдержадміністрації. 
Поляков Олександр Петрович - Новоодеський міський 
голова. 
Ковальчук Петро Васильович – депутат обласної ради. 

У обговоренні 
взяли участь: 

Власенко А.В., Вовненко Є.В., Каражей О.М., Казюка О.М., 
Крет Ю.В., Поліщук Т.М., Головчанський А.В., Ніколенко 
А.А., Резніков І.Б. 



19 
 
 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: одноголосно. 
ВИРІШИЛИ: (рекомендації № 1 додаються). 

 
СЛУХАЛИ: 2. Про протипожежний захист природних екосистем 

Миколаївської області. 
 

Інформують: Жебрак Сергій Антонович - начальник управління 
запобігання надзвичайним ситуаціям головного управління 
Державної служби України з надзвичайних ситуацій у 
Миколаївській області. 
Лесик Валентина Василівна – заступник начальника 
Миколаївського обласного управління лісового та 
мисливського господарства. 
Козловський Юрій Іванович - директор Національного 
природного парку «Білобережжя Святослава». 

У обговоренні 
взяли участь: 

Власенко А.В., Вовненко Є.В., Каражей О.М., Казюка О.М., 
Крет Ю.В. 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: одноголосно (Ніколенко А.А. - відсутній). 
ВИРІШИЛИ: (рекомендації № 2 додаються). 
 

СЛУХАЛИ: 3. Про реалізацію інвестиційного проекту «Агро-
рекреаційний кластер «Коблево», розробленого Агенцією місцевого розвитку 
Коблівської ОТГ. 

Інформують: Мац Дмитро Анатолійович - в.о. начальника управління 
екології та природних ресурсів облдержадміністрації. 
Талоха Світлана Аркадіївна – секретар Коблівської сільської 
об'єднаної територіальної громади Березанського району. 
Коржова Ольга Миколаївна – землеупорядник відділу 
комунальної власності та земельних відносин Коблівської 
сільської об'єднаної територіальної громади. 
Володимир Киливник – керівник «Агенції місцевого 
розвитку Коблівської ОТГ». 

У обговоренні 
взяли участь: 

Власенко А.В., Вовненко Є.В., Каражей О.М., Казюка О.М., 
Крет Ю.В., Резніков І.Б. 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: одноголосно. 
ВИРІШИЛИ: (рекомендації № 3 додаються). 
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СЛУХАЛИ: 4. Про хід виконання рекомендацій постійної комісії щодо 
звернення Новосафронівської сільської ради Новоодеського району з приводу 
проведення перевірки законності вирубки лісових насаджень. 

 
Інформують: Лесик Валентина Василівна – заступник начальника 

Миколаївського обласного управління лісового та 
мисливського господарства. 
Гриценко Олександр Васильович - голова Новоодеської 
районної ради. 

У обговоренні 
взяли участь: 

Власенко А.В., Вовненко Є.В., Каражей О.М., Казюка О.М., 
Головчанський А.В., Крет Ю.В. 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: (рекомендації № 4 додаються). 
 

СЛУХАЛИ: 5. Про зверення громадської організації «Об’єднання 
добровольців» щодо незаконного видобутку піску в селищі Коларівка 
Вітовського району. 

 
Інформує: Власенко Андрій Володимирович – голова постійної комісії. 

У обговоренні 
взяли участь: 

Вовненко Є.В., Каражей О.М., Казюка О.М., Головчанський 
А.В., Крет Ю.В. 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

одноголосно (Ніколенко А.А., Резніков І.Б. - 
відсутні). 

ВИРІШИЛИ: (рекомендації № 5 додаються). 
 

СЛУХАЛИ: 6. Про звернення ГО «Зелений рух» Миколаївщини щодо 
забезпечення мешканців міста Миколаєва і області питною водою. 

 
Інформують: Малицький Олександр Георгійович – голова ГО «Зелений 

рух» Миколаївщини. 
Кабашна Наталя Анатоліївна- начальник відділу 
інструментально-лабораторного контролю Державної 
екологічної інспекції у Миколаївській області. 
Іванов Олександр Сергійович – заступник начальника 
управління житлово-комунального господарства 
облдержадміністрації. 
Шаповалова Тамара Василівна – начальник виробничо-
технічного відділу КП «Миколаївводоканал». 
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У обговоренні 
взяли участь: 

Вовненко Є.В., Каражей О.М., Головчанський А.В.,            
Крет Ю.В. 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

одноголосно (Ніколенко А.А., Резніков І.Б. - 
відсутні). 

ВИРІШИЛИ: (рекомендації № 6 додаються). 
 
 

СЛУХАЛИ: 7. Про результати діяльності робочої групи щодо вивчення 
ситуації, яка склалася в селі Возсіятське Єланецького району з 
домоволодіннями, які були підтоплені внаслідок стихійного лиха. 

 
Інформують: Демченко Тетяна Василівна - депутат обласної ради. 

Ніколенко Анатолій Анатолійович – депутат обласної ради. 
Іванов Олександр Сергійович – заступник начальника 
управління житлово-комунального господарства 
облдержадміністрації. 
Пасашкова Олена Миколаївна - голова Єланецької 
райдержадміністрації. 

У обговоренні 
взяли участь: 

Вовненко Є.В., Каражей О.М., Головчанський А.В.,            
Крет Ю.В. 

 
Проведено голосування. Всього членів комісії -10. 

Присутні – 8 (Резніков І.Б. відсутній). 
«За»-7. 
«Утримався»-1. 
«Проти»-0. 

Підсумки голосування: рішення прийнято. 
ВИРІШИЛИ: (рекомендації № 7 додаються). 
 

СЛУХАЛИ: 8. Про звернення Єремєєва О.С. та інших щодо ситуації, яка 
склалася із водним туризмом у с. Мигія Первомайського району. 

 
Інформують: Талпа Михайло Володимирович – депутат обласної ради. 

Корой Наталя Анатоліївна – представник Первомайського 
відокремленого підрозділу ВГО «Національний екологічний 
центр України». 

У обговоренні 
взяли участь: 

Власенко А.В., Вовненко Є.В., Каражей О.М., 
Головчанський А.В., Крет Ю.В., Резніков І.Б.,                 
Ніколенко А.А., Поліщук Т.М., Казюка О.М. 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: одноголосно. 
ВИРІШИЛИ: (рекомендації № 8 додаються). 
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СЛУХАЛИ: 9. Про звернення народного депутата України  
Вадатурського А.О. стосовно сприяння в проведенні оренди частини 
гідротехнічної споруди Софіївського водосховища для встановлення орендарем 
мікро-ГЕС.. 

 
Інформують: Власенко Андрій Володимирович – голова постійної комісії. 

У обговоренні 
взяли участь: 

Вовненко Є.В., Каражей О.М., Головчанський А.В.,                
Крет Ю.В., Поліщук Т.М., Казюка О.М. 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: одноголосно (Резніков І.Б. - відсутній). 
ВИРІШИЛИ: (рекомендації № 9 додаються). 

 
СЛУХАЛИ: 10. Про звернення Майдебури О.С. щодо ситуації, яка 

склалася із водопостачанням у с. Іванівка Братського району. 
 

Інформують: Кузьміна Олена Петрівна – голова Братської 
райдержадміністрації. 
Дарієнко Микола Миколайович - голова Іванівської сільської 
ради Братського району. 

У обговоренні 
взяли участь: 

Власенко А.В., Каражей О.М., Крет Ю.В., Поліщук Т.М., 
Казюка О.М. 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: одноголосно (Ніколенко А.А., Резніков І.Б. - 

відсутні). 
ВИРІШИЛИ: (рекомендації № 10 додаються). 

 
СЛУХАЛИ: 11. Про звернення мешканця села Михайлівка 

Миколаївського району Морозова О.Д. щодо діяльності фермерського 
господарства «АВН» на території населеного пункту. 

 
Інформують: Морозов Олександр Дмитрович - мешканець села 

Михайлівка Миколаївського району. 
Грейць Андрій Олегович - виконувач обов’язків начальника 
управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у 
Миколаївській області. 

У обговоренні 
взяли участь: 

Власенко А.В., Каражей О.М., Крет Ю.В., Поліщук Т.М., 
Казюка О.М. 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: одноголосно (Резніков І.Б. - відсутній). 
ВИРІШИЛИ: (рекомендації № 11 додаються). 
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СЛУХАЛИ: 12. Про лист Держлісагенства щодо надання у користування 
мисливських угідь ПП «Веселинівське ТМР». 

 
Інформує: Власенко Андрій Володимирович – голова постійної комісії. 

У обговоренні 
взяли участь: 

Власенко А.В., Каражей О.М., Крет Ю.В., Поліщук Т.М., 
Головчанський А.В. 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: одноголосно (Резніков І.Б. - відсутній). 
ВИРІШИЛИ: (рекомендації № 12 додаються). 

 
СЛУХАЛИ: 13. Про звернення Львівської обласної ради до КМУ, ВРУ 

щодо розподілу коштів екологічного податку. 
 
Інформує: Власенко Андрій Володимирович – голова постійної комісії. 

У обговоренні 
взяли участь: 

Власенко А.В., Крет Ю.В., Головчанський А.В. 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: одноголосно (Резніков І.Б. - відсутній). 
ВИРІШИЛИ: (рекомендації № 13 додаються). 

 
СЛУХАЛИ: 14. Про внесення доповнень до Комплексної програми 

охорони довкілля Миколаївської області на 2018-2020 роки. 
 
Інформує: Вовненко Євген Володимирович – депутат обласної ради. 

Кукуруза Олександр Вячеславович – перший заступник 
Первомайського міського голови. 

У обговоренні 
взяли участь: 

Власенко А.В., Вовненко Є.В., Каражей О.М., 
Головчанський А.В., Крет Ю.В. 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: одноголосно. 
ВИРІШИЛИ: (рекомендації № 14 додаються). 
 
 
Голова 
постійної комісії обласної ради 
 

 
                                А.В. Власенко 

Секретар 
постійної комісії обласної ради 

 
                                Є.В. Вовненко 

 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань екології, охорони навколишнього   
середовища та використання природних ресурсів 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
27 червня 2018 року Миколаїв № 1 
 
 
Про призначення Максимової І.С. на 
посаду головного лікаря Миколаївського 
обласного шкірно-венерологічного 
диспансеру Миколаївської обласної ради 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, враховуючи лист 
облдержадміністрації щодо внесення його на розгляд двадцять першої 
позачергової сесії обласної ради, постійна комісія обласної ради 

 
 

ВИРІШИЛА: 
 
 
Внести питання на розгляд двадцять першої позачергової сесії обласної 

ради сьомого скликання. 
 
 
 
 
Голова постійної комісії 
обласної ради          А.В. Власенко 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань екології, охорони навколишнього   
середовища та використання природних ресурсів 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
27 червня 2018 року Миколаїв № 2 
 
 
Про призначення Пліткіна О.Ю. на 
посаду головного лікаря Миколаївської 
обласної дитячої клінічної лікарні 
Миколаївської обласної ради 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, враховуючи лист 
облдержадміністрації щодо внесення його на розгляд двадцять першої 
позачергової сесії обласної ради, постійна комісія обласної ради  

 
 

ВИРІШИЛА: 
 
 
1. Внести питання на розгляд двадцять першої позачергової сесії обласної 

ради сьомого скликання. 
 
2. Рекомендувати облдержадміністрації при внесенні змін до обласного 

бюджету на 2018 рік передбачити кошти на проведення ремонту приміщень 
Миколаївської обласної дитячої клінічної лікарні Миколаївської обласної ради. 

 
 
 
 
 
Голова постійної комісії 
обласної ради          А.В. Власенко 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань екології, охорони навколишнього 
середовища та використання природних ресурсів 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
27 червня 2018 року Миколаїв № 3 
 
 
Про призначення Римаря П.І. на 
посаду головного лікаря 
Миколаївської обласної клінічної 
лікарні Миколаївської обласної 
ради 

 
Розглянувши та обговоривши зазначене питання, враховуючи лист 

облдержадміністрації щодо внесення його на розгляд двадцять першої 
позачергової сесії обласної ради, постійна комісія обласної ради  

 
 

ВИРІШИЛА:  
 
 
1. Внести питання на розгляд двадцять першої позачергової сесії обласної 

ради сьомого скликання. 
 
2. Рекомендувати облдержадміністрації вивчити питання щодо виділення 

коштів із обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на 
вирішення проблем екологічного характеру в Миколаївській обласній клінічній 
лікарні Миколаївської обласної ради (ремонт даху лікарні, видалення 
грибкового нальоту на стінах приміщення лікарні тощо). 

 
 
 
 
 
Голова постійної комісії 
обласної ради          А.В. Власенко 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань екології, охорони навколишнього   
середовища та використання природних ресурсів 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
27 червня 2018 року Миколаїв № 4 
 
 
Про призначення Чинякова В.Ю. на 
посаду головного лікаря Миколаївської 
обласної станції переливання крові 
Миколаївської обласної ради 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, враховуючи лист 
облдержадміністрації щодо внесення його на розгляд двадцять першої 
позачергової сесії обласної ради, постійна комісія обласної ради  

 
 

ВИРІШИЛА: 
 

 
Внести питання на розгляд двадцять першої позачергової сесії обласної 

ради сьомого скликання. 
 
 
 
 
Голова постійної комісії 
обласної ради          А.В. Власенко 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань екології, охорони навколишнього 
середовища та використання природних ресурсів 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
27 червня 2018 року Миколаїв № 5 
 
 
Про внесення змін та продовження строку 
дії на період до 2019 року включно обласної 
цільової соціальної програми протидії ВІЛ-
інфекції/СНІДу на 2015-2018 роки 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, враховуючи лист 
облдержадміністрації щодо внесення його на розгляд двадцять першої 
позачергової сесії обласної ради, постійна комісія обласної ради  

 
 

ВИРІШИЛА: 
 

 
Внести питання на розгляд двадцять першої позачергової сесії обласної 

ради сьомого скликання. 
 
 
 
 
Голова постійної комісії 
обласної ради          А.В. Власенко 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань екології, охорони навколишнього   
середовища та використання природних ресурсів 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
27 червня 2018 року Миколаїв № 6 
 
 
Про надання згоди на передачу індивідуально 
визначеного майна з державної у спільну 
власність територіальних громад сіл, селищ, 
міст Миколаївської області 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, враховуючи лист 
облдержадміністрації щодо внесення його на розгляд двадцять першої 
позачергової сесії обласної ради, постійна комісія обласної ради 

 
 

ВИРІШИЛА:  
 
 
Внести питання на розгляд двадцять першої позачергової сесії обласної 

ради сьомого. 
 
 
 
 
Голова постійної комісії 
обласної ради          А.В. Власенко 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань екології, охорони навколишнього   
середовища та використання природних ресурсів 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
27 червня 2018 року Миколаїв № 7 
 
Про надання згоди на списання нерухомого 
майна спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст Миколаївської області 

 
Розглянувши та обговоривши зазначене питання, враховуючи лист 

облдержадміністрації щодо внесення його на розгляд двадцять першої 
позачергової сесії обласної ради, постійна комісія обласної ради  

 
 

ВИРІШИЛА:  
 
 
Внести питання на розгляд двадцять першої позачергової сесії обласної 

ради сьомого скликання. 
 
 
 
 
Голова постійної комісії 
обласної ради          А.В. Власенко 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань екології, охорони навколишнього   
середовища та використання природних ресурсів 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
27 червня 2018 року Миколаїв № 8 
 
Про внесення змін до Статутів 
закладів охорони здоров'я 
Миколаївської обласної ради 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, враховуючи лист 
облдержадміністрації щодо внесення на розгляд двадцять першої позачергової 
сесії обласної ради 24 питань про внесення змін до статутів закладів охорони 
здоров'я Миколаївської обласної ради, постійна комісія обласної ради 

 
КОНСТАТУЄ: 
 
На розгляд обласної ради пропонується 24 питання про внесення змін до 

статутів закладів охорони здоров'я Миколаївської обласної ради. 
Усі зміни стосуються приведення статутів у відповідність до вимог 

чинного законодавства України та передбачають: 
створення при кожному закладі охорони здоров'я спостережної ради; 
створення при кожному закладі охорони здоров'я опікунської ради; 
призначення головного лікаря, який відповідає встановленим 

кваліфікаційним вимогам на конкурсній основі за рішенням власника. 
Отже враховуючи, що зміни до статутів закладів охорони здоров'я є 

ідентичними, з метою упорядкування процедури розгляду питань обласною 
радою, вбачається за доцільне об'єднати проекти рішень обласної ради про 
внесення змін до статутів в один проект, який розглядати на пленарному 
засіданні в рамках одного питання. 

 
ВИРІШИЛА: 
 
Об'єднати питання та проекти рішень про внесення змін до статутів 

закладів охорони здоров'я в єдине питання: «Про внесення змін до Статутів 
закладів охорони здоров'я Миколаївської обласної ради» та внести питання на 
розгляд двадцять першої позачергової сесії обласної ради сьомого скликання. 
 
Голова постійної комісії 
обласної ради          А.В. Власенко 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань екології, охорони навколишнього   
середовища та використання природних ресурсів 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
27 червня 2018 року Миколаїв № 9 
 
Про внесення змін та доповнень до 
Комплексної програми соціального захисту 
населення «Турбота» на період до 2020 року 
 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, враховуючи лист 
облдержадміністрації щодо внесення його на розгляд двадцять першої 
позачергової сесії обласної ради, постійна комісія обласної ради  

 
 

ВИРІШИЛА:  
 
 
Внести питання на розгляд двадцять першої позачергової 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          А.В. Власенко 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань екології, охорони навколишнього 
середовища та використання природних ресурсів 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
27 червня 2018 року Миколаїв № 10 
 
Про внесення змін до Програми розвитку 
автомобільних доріг загального користування 
Миколаївської області на 2016-2018 роки 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, враховуючи лист 
облдержадміністрації щодо внесення його на розгляд двадцять першої 
позачергової сесії обласної ради, постійна комісія обласної ради  

 
 

ВИРІШИЛА: 
 
 
1. Рекомендувати облдержадміністрації внести на розгляд двадцять 

першої позачергової сесії обласної ради питання щодо ходу виконання 
Програми розвитку автомобільних доріг загального користування 
Миколаївської області на 2016-2018 роки. 

 
2. Внести питання на розгляд двадцять першої позачергової сесії обласної 

ради сьомого скликання. 
 
 
 
 
Голова постійної комісії 
обласної ради          А.В. Власенко 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань екології, охорони навколишнього   
середовища та використання природних ресурсів 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
27 червня 2018 року Миколаїв № 11 
 
 
Про встановлення розміру кошторисної заробітної 
плати на 2018 рік, який враховується при визначенні 
вартості будівництва (нове будівництво, реконструк-
ція, реставрація, капітальний ремонт, технічне 
переоснащення) об'єктів, що здійснюється за 
рахунок коштів обласного бюджету Миколаївської 
області 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, враховуючи лист 
облдержадміністрації щодо внесення його на розгляд двадцять першої позачер-
гової сесії обласної ради, постійна комісія обласної ради  

 
 

ВИРІШИЛА: 
 
 
Внести питання на розгляд двадцять першої позачергової сесії обласної 

ради сьомого скликання з урахуванням висновків постійної комісії обласної 
ради з питань регіонального розвитку, планування, бюджету, фінансів та 
інвестицій та за умови його погодження юридичним відділом виконавчого 
апарату обласної ради. 
 
 
 
 
Голова постійної комісії 
обласної ради          А.В. Власенко 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань екології, охорони навколишнього   
середовища та використання природних ресурсів 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
27 червня 2018 року Миколаїв № 12 
 
 
Про внесення змін та доповнень до Порядку 
відбору, надання та умов використання 
коштів субвенцій з обласного бюджету 
місцевим бюджетам на реалізацію 
мікропроектів місцевого розвитку 

 
Розглянувши та обговоривши зазначене питання, враховуючи лист 

облдержадміністрації щодо внесення його на розгляд двадцять першої 
позачергової сесії обласної ради, постійна комісія обласної ради  

 
 

ВИРІШИЛА: 
 
1. Не вносити на розгляд двадцять першої позачергової сесії обласної 

ради проект рішення у редакції, що запропонована облдержадміністрацією. 
 
2. Облдержадміністрації, постійній комісії обласної ради з питань 

регіонального розвитку, планування, бюджету, фінансів та інвестицій 
відпрацювати питання щодо спрямування коштів, передбачених в обласному 
бюджеті, на субвенцію з обласного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію 
мікропроектів місцевого розвитку на виконання доручень виборців депутатів 
обласної ради відповідно до обласних цільових програм.  
 
 
 
Голова постійної комісії 
обласної ради          А.В. Власенко 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань екології, охорони навколишнього   
середовища та використання природних ресурсів 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
27 червня 2018 року Миколаїв № 13 
 
 
Про внесення змін та доповнень до обласної 
Цільової програми територіальної оборони у 
Миколаївській області на 2017-2018 роки 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, враховуючи лист 
облдержадміністрації щодо внесення його на розгляд двадцять першої 
позачергової сесії обласної ради, постійна комісія обласної ради 

 
 

ВИРІШИЛА: 
 
 

Внести питання на розгляд двадцять першої позачергової сесії обласної 
ради сьомого скликання із урахуванням висновків постійної комісії обласної 
ради з питань законності, депутатської діяльності, антикорупційної і регулятор-
ної політики, зв’язків з органами місцевого самоврядування та засобами 
масової інформації. 
 
 
 
 
Голова постійної комісії 
обласної ради          А.В. Власенко 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань екології, охорони навколишнього   
середовища та використання природних ресурсів 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
27 червня 2018 року Миколаїв № 14 
 
 
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 двадцять першої позачер-
гової сесії обласної ради, постійна комісія обласної ради  

 
 

ВИРІШИЛА: 
 
 
1. Підтримати пропозиції постійної комісії з питань культури, науки і 

освіти, сім'ї та молоді, спорту з цього питання. 
 
2. Внести питання на розгляд двадцять першої позачергової сесії обласної 

ради сьомого скликання. 
 
 
 
 
Голова постійної комісії 
обласної ради          А.В. Власенко 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань екології, охорони навколишнього   
середовища та використання природних ресурсів 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
27 червня 2018 року Миколаїв № 15 
 
 
Про перейменування Миколаївської 
обласної універсальної наукової бібліотеки 
ім. О. Гмирьова та затвердження її Статуту 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, враховуючи лист 
облдержадміністрації щодо внесення його на розгляд двадцять першої позачер-
гової сесії обласної ради, постійна комісія обласної ради  

 
 

ВИРІШИЛА: 
 
 
Внести питання на розгляд двадцять першої позачергової сесії обласної 

ради сьомого скликання. 
 
 
 
 
Голова постійної комісії 
обласної ради          А.В. Власенко 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань екології, охорони навколишнього   
середовища та використання природних ресурсів 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
27 червня 2018 року Миколаїв № 16 
 
 
Про висунення кандидатури на 
відзначення щорічною Премією Верховної 
Ради України педагогічних працівників 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, враховуючи лист 
облдержадміністрації щодо внесення його на розгляд двадцять першої 
позачергової сесії обласної ради, постійна комісія обласної ради 

 
 

ВИРІШИЛА: 
 
 
1. Підтримати пропозиції постійної комісії з питань культури, науки і 

освіти, сім'ї та молоді, спорту з цього питання. 
 
2. Внести питання на розгляд двадцять першої позачергової сесії обласної 

ради сьомого скликання. 
 
 
 
 
Голова постійної комісії 
обласної ради          А.В. Власенко 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань екології, охорони навколишнього   
середовища та використання природних ресурсів 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
27 червня 2018 року Миколаїв № 17 
 
 
Про клопотання щодо присудження Премії 
Верховної Ради України за внесок молоді у розвиток 
парламентаризму, місцевого самоврядування 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, враховуючи лист 
облдержадміністрації щодо внесення його на розгляд двадцять першої 
позачергової сесії обласної ради, постійна комісія обласної ради  

 
 

ВИРІШИЛА: 
 
 

Внести питання на розгляд двадцять першої позачергової 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          А.В. Власенко 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань екології, охорони навколишнього   
середовища та використання природних ресурсів 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
27 червня 2018 року Миколаїв № 18 
 
 
Про внесення змін до Положення 
про постійні комісії Миколаївської 
обласної ради сьомого скликання 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, постійна комісія 
обласної ради  

 
 

ВИРІШИЛА: 
 

 
Внести питання на розгляд двадцять першої позачергової сесії обласної 

ради сьомого скликання. 
 
 
 
 
Голова постійної комісії 
обласної ради          А.В. Власенко 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань екології, охорони навколишнього   
середовища та використання природних ресурсів 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
27 червня 2018 року Миколаїв № 19 
 
 
Про затвердження Порядку на умови надання 
субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам 
на співфінансування впровадження проектів – 
переможців щорічного обласного конкурсу проектів 
та програм розвитку місцевого самоврядування 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, постійна комісія 
обласної ради  

 
 

ВИРІШИЛА: 
 
 

Внести питання на розгляд двадцять першої позачергової сесії обласної 
ради сьомого скликання. 
 
 
 
 
Голова постійної комісії 
обласної ради          А.В. Власенко 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань екології, охорони навколишнього   
середовища та використання природних ресурсів 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
27 червня 2018 року Миколаїв № 20 
 
 
Про проведення оцінки корупційних ризиків 
у діяльності Миколаївської обласної ради 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, постійна комісія 
обласної ради  

 
 

ВИРІШИЛА: 
 
 
Внести питання на розгляд двадцять першої позачергової сесії обласної 

ради сьомого скликання. 
 
 
 
 
Голова постійної комісії 
обласної ради          А.В. Власенко 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань екології, охорони навколишнього   
середовища та використання природних ресурсів 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
27 червня 2018 року Миколаїв № 21 
 
 
Про заяву депутата обласної ради Олабіна В.В. 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, постійна комісія 
обласної ради  

 
 

ВИРІШИЛА: 
 
 

Внести питання на розгляд двадцять першої позачергової сесії обласної 
ради сьомого скликання. 
 
 
 
 
Голова постійної комісії 
обласної ради          А.В. Власенко 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань екології, охорони навколишнього 
середовища та використання природних ресурсів 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
27 червня 2018 року Миколаїв № 22 
 
 
Про заяву депутата обласної ради Поточняка В.С. 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, постійна комісія 
обласної ради  

 
 

ВИРІШИЛА: 
 
 

Внести питання на розгляд двадцять першої позачергової сесії обласної 
ради сьомого скликання. 
 
 
 
 
Голова постійної комісії 
обласної ради          А.В. Власенко 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань екології, охорони навколишнього   
середовища та використання природних ресурсів 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
27 червня 2018 року Миколаїв № 23 
 
 
Про заяву депутата обласної ради Кравченка М.А. 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, постійна комісія 
обласної ради  

 
 

ВИРІШИЛА: 
 

 
Внести питання на розгляд двадцять першої позачергової сесії обласної 

ради сьомого скликання. 
 
 
 
 
Голова постійної комісії 
обласної ради          А.В. Власенко 



 

 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

з питань екології, охорони навколишнього середовища та використання 
природних ресурсів 

 
 
 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 
 
27 червня 2018 року Миколаїв № 1 
 
Про використання коштів обласного фонду 
охорони навколишнього природного 
середовища та місцевих бюджетів на 
реконструкцію станції повної біологічної 
очистки по вул.Мельничній, 1 у м. Нова 
Одеса та будівництво каналізаційних 
очисних споруд у центральній районній 
лікарні м. Нова Одеса 

 
Розглянувши та обговоривши зазначене питання, враховуючи лист 

депутатської фракції політичної партії в Миколаївській обласній раді 
«Українське об’єднання патріотів патріотів - УКРОП» № 74 від 18.04.2018 про 
катастрофічний стан каналізаційної системи міста Нова одеса, лист 
Новоодеської районної ради № С-06/05-59ОП від 09.08.2017 та № С-06/05-59/17 
від 30.08.2017, лист Новоодеської райдержадміністрації № 1411/11-40/02 від 
15.09.2017, беручи до уваги лист облдержадміністрації № 2006/0/05-30/3-18 від 
24.05.2018 та управління екології і природних ресурсів облдержадміністрації № 
01-04/929-03 від 15.06.2018 щодо незадовільного стану очисних споруд 
каналізації міста  Нова Одеса та несанкціонованих сміттєзвалищ у центрі міста, 
заслухавши інформацію в.о. начальника управління екології і природних 
ресурсів облдержадміністрації Маца Д.А., начальника управління капітального 
будівництва облдержадміністрації Лукіна І.Л., Новоодеського міського голову 
Полякова О.П. постійна комісія обласної ради 
 
КОНСТАТУЄ: 
 

Згідно інформації облдержадміністрації виконкомом Новоодеської 
міської ради в 2017 році за рахунок міського бюджету розроблено проект 
реконструкції станції повної біологічної очистки та направлено його на 



2 

проходження державної будівельної експертизи. Під час проведення експертизи 
були виявленні зауваження та повернуто на доопрацювання проектній 
організації. Враховуючи, що санітарно-захисна зона для даних очисних споруд 
складає 200 м, а фактично очисні споруди побудовані з недотриманням 
санітарно-захисної зони, для можливого зменшення санітарно-захисної зони, у 
2018 році розроблено «Матеріали обґрунтування розміру санітарно-захисної 
зони станції повної біологічної очистки по вул. Мельнична, 1 в м. Нова Одеса 
Новоодеського району Миколаївської області» та направлені на експертизу 
щодо встановлення та зміни розмірів санітарно-захисних зон. Після отримання 
погодження, щодо можливості зменшення санітарно-захисної зони 
вищевказаний проект буде повторно направлений на проходження державної 
будівельної експертизи. 

Для проведення заходів з реконструкції станції повної біологічної 
очистки по вул. Мельничній, 1 у м. Нова Одеса, загальна вартість яких 
становить близько 6,8 млн. грн., згідно рішення обласної ради від 12.04.2018 
№16 передбачені видатки в сумі 4,0 млн. грн. Замовником по зазначеному 
об’єкту виступає КП «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції» 
Миколаївської обласної ради. 

На даний час, за рахунок фінансового ресурсу Новоодеської міської ради, 
на станції проведено поточний ремонт покрівлі та електропроводки, станція 
повної біологічної очистки працює згідно запроектованого технологічного 
процесу. 

За інформацією виконавчого комітету Новоодеської міської ради 
рішенням виконкому Миколаївської обласної ради від 22.02.1975 року № 126 
надано в постійне користування Новоодеському комбінату комунальних 
підприємств земельну ділянку площею 4,5 га в межах м. Нова Одеса по                 
вул. Шкільна для розміщення міського сміттєзвалища. 

Також, міська рада приймала активну участь в розробці проекту 
Новоодеської районної ради «Відпрацювання кластерної моделі роздільного 
збирання та утилізації твердих побутових відходів в Новоодеському районі на 
основі партнерства Новоодеської районної, міської та сільських рад», який 
зайняв 1 місце у Всеукраїнському конкурсі проектів та програм розвитку 
місцевого самоврядування 2014 року у своїй категорії і передбачав 
облаштування міського сміттєзвалища. Однак, у зв'язку з ліквідацією 
Державного фонду сприяння місцевому самоврядуванню в Україні (Указ 
Президента України від 3 листопада 2014 року № 840/2014) даний проект 
залишився нереалізований. 

Для забезпечення дотримання належного санітарного стану на території 
м. Нова Одеса рішенням Новоодеської міської ради від 17.08.2012 № 13 
затверджені правила благоустрою території м. Нова Одеса та с. Криворіжжя. 
Заходи з поводження з твердими побутовими відходами включено окремим 
розділом у Програму реформування житлово-комунального господарства 
Новоодеської міської ради на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням міської 
ради від 18.12.2015 № 9. 
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ВИРІШИЛА: 
 
1. Повернутися до розгляду питання про використання коштів обласного 

фонду охорони навколишнього природного середовища та місцевих бюджетів 
на реконструкцію станції повної біологічної очистки по вул.Мельничній, 1 у    
м. Нова Одеса та будівництво каналізаційних очисних споруд у центральній 
районній лікарні м. Нова Одеса на черговому засіданні профільної постійної 
комісії обласної ради із запрошенням всіх профільних спеціалістів, підрядників 
та представників м. Нова Одеса і Новоодеського району Миколаївської області. 

 
2. Створити робочу групу із вивчення вищезазначеного питання із 

залученням депутатів профільної постійної комісії обласної ради та відповідних 
спеціалістів. 

 
3. Контроль за виконанням цих рекомендацій покласти на заступника 

голови обласної ради Кротова А.О. 
 
 
 
 
Голова постійної 
комісії обласної ради                 А.В. Власенко 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань екології, охорони навколишнього середовища та 
використання природних ресурсів 

 
 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 
27 червня 2018 року Миколаїв № 2 
 
 
Про протипожежний захист природних 
екосистем Миколаївської області 
 

Заслухавши інформацію начальника управління запобігання 
надзвичайним ситуаціям головного управління Державної служби України з 
надзвичайних ситуацій у Миколаївській області Жебрака С.А., заступника 
начальника Миколаївського обласного управління лісового та мисливського 
господарства Лесик В.В. з цього питання, враховуючи лист Головного 
управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у 
Миколаївській області № 01-2009/05.01 від 16.04.2018 про протипожежний 
захист природних екосистем Миколаївської області постійна комісія обласної 
ради 

 
ВИРІШИЛА:  

 
1. Відмітити, що ситуація із протипожежним захистом природних 

екосистем на території Миколаївської області досягла критичного обсягу та 
загрожує погіршенням екологічної ситуації в області. 

Зазначити, що Миколаївським обласним управлінням лісового та 
мисливського господарства не здійснюються належні протипожежні 
профілактичні і обмежувальні заходи у зв’язку із обмеженим бюджетним 
фінансуванням здійснення охорони лісів від пожеж. 

Відсутність фінансування на утримання лісопожежної служби у 2018 році 
унеможливлює її повноцінне функціонування та ставить під загрозу збереження 
від пожеж лісових насаджень на території Миколаївської області. 

 
2. З метою виправлення ситуації та недопущення виникнення пожеж 

лісових насаджень на території області рекомендувати облдержадміністрації 
терміново вжити заходів щодо захисту лісових насаджень від пожеж на 
території області, зокрема видати відповідне розпорядження 
облдержадміністрації, надати доручення відповідним органам виконавчої влади 
щодо профілактики виникнення пожеж у лісових масивах регіону. 
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За результатами розгляду цієї рекомендації та вжитих заходів 

проінформувати постійну комісію обласної ради з питань екології, охорони 
навколишнього середовища та використання природних ресурсів до                       
21 липня 2018 року. 

 
3. Рекомендувати Головному управлінню державної служби України з 

надзвичайних ситуацій у Миколаївській області, Миколаївському обласному 
управлінню лісового та мисливського господарства посилити контроль за 
здійсненням належних протипожежних профілактичних і обмежувальних 
заходів на території лісових насаджень області. 
 

4. Рекомендувати начальнику Миколаївського обласного управління 
лісового та мисливського господарства Маросі О.Д. на наступних засіданнях 
постійної комісії обласної ради із вивчення питань, які відносяться до сфери 
управління бути присутнім особисто. 
 
 
 
 
Голова постійної 
комісії обласної ради         А.В. Власенко 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань екології, охорони навколишнього середовища та 
використання природних ресурсів 

 
 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 
27 червня 2018 року Миколаїв № 3 
 
 
Про реалізацію інвестиційного проекту 
«Агро-рекреаційний кластер «Коблево», 
розробленого Агенцією місцевого розвитку 
Коблівської ОТГ 

 
Заслухавши інформацію в.о. начальника управління екології та 

природних ресурсів облдержадміністрації Маца Д.А., представників 
Коблівської сільської об'єднаної територіальної громади Березанського району 
та «Агенції місцевого розвитку Коблівської ОТГ» з цього питання постійна 
комісія обласної ради 

 
КОНСТАТУЄ: 

 
Територією реалізації проекту є територія Коблівської сільської 

об'єднаної територіальної громади Березанського району Миколаївської 
області. Дана рекреаційна територія є середовищем, у якому взаємодіють 
природа, людина, виробництво, інформація у межах адміністративно-
територіальної одиниці ОТГ та поза нею. 

Саме такий взаємозв’язок великою мірою визначає напрямок розвитку 
економічних, екологічних і соціальних процесів. Наявність на рекреаційних 
територіях природних рекреаційних ресурсів та сприятливих умов для ведення 
сільського господарства визначає пріоритетний напрямок розвитку громади як 
агро-рекреаційного кластеру «Коблево». 

Кластер «Коблево» - інструмент комплексного розвитку території та 
санаторно-курортного комплексу Коблівської громади за рахунок реалізації 
природно-кліматичного, економічного, кадрового потенціалу розвитку. 

Кластеризація виражається у кооперації, координації, інвестиційно-
інноваційній моделі та здійсненні спільних дій різногалузевих суб'єктів 
господарської діяльності. У межах цієї інвестиційно-інноваційної моделі всі 
учасники виробництва об'єднуються у кластери для формування 
конкурентоспроможного продукту та реалізації його на світовому 
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туристичному ринку. Завдяки кластерному підходу розвиваються туристичні 
регіони, які, водночас, сприяють розвитку країни загалом. 

Враховуючи вищевикладене, постійна комісія 
 
 

ВИРІШИЛА:  
 
 
1. Провести виїзне засідання постійної комісії з метою детального 

вивчення питання щодо реалізації інвестиційного проекту «Агро-рекреаційний 
кластер «Коблево» на території Коблівської сільської об'єднаної територіальної 
громади Березанського району. 

 
2. Рекомендувати заступнику голови обласної ради Кротову А.О. 

організувати та провести вищезазначене виїзне засідання у строк до                        
20 липня 2018 року. 

 
 
 
 

Голова постійної 
комісії обласної ради         А.В. Власенко 



 

 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

з питань екології, охорони навколишнього середовища та використання 
природних ресурсів 

 
 
 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 
 
27 червня 2018 року Миколаїв № 4 
 
Про хід виконання рекомендацій постійної 
комісії щодо звернення Новосафронівської 
сільської ради Новоодеського району з 
приводу проведення перевірки законності 
вирубки лісових насаджень 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію з цього питання, враховуючи 
лист Новоодеської райдержадміністрації №375/03-40/02 від 28.11.2017 щодо 
звернення Новосафронівської сільської ради Новоодеського району з приводу 
проведення перевірки законності вирубки лісових насаджень, лист Державної 
екологічної інспекції у Миколаївській області № 03/01-21/629 від 27.03.2018, 
лист управління Служби безпеки України в Миколаївській області № 64/20-
3625 від 03.04.2018, лист Прокуратури Миколаївської області № 05-395 вих-18 
від 13.03.2018, лист головного управління Національної поліції в Миколаївській 
області № 1773/02/24-2018 від 10.04.2018 та № 2835/24/1-2018 від 07.06.2018, 
беручи до уваги рекомендації постійної комісії з питань екології, охорони 
навколишнього середовища та використання природних ресурсів                             
21 лютого 2018 року № 2 постійна комісія обласної ради 
 
ВИРІШИЛА: 
 

Інформацію, надану Державною екологічною інспекцією у Миколаївській 
області, управлінням Служби безпеки України в Миколаївській області, 
Прокуратурою Миколаївської області, головним управлінням Національної 
поліції в Миколаївській області з цього питання взяти до відома. 
 
 
Голова постійної 
комісії обласної ради                А.В. Власенко 



 

 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

з питань екології, охорони навколишнього середовища та використання 
природних ресурсів 

 
 
 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 
 
21 червня 2018 року Миколаїв № 5 
 
 
Про зверення громадської організації 
«Об’єднання добровольців» щодо 
незаконного видобутку піску в селищі 
Коларівка Вітовського району 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію щодо незаконного видобутку 
піску на території селища Коларівка Вітовського району постійна комісія 
обласної ради 
 
 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію управління Служби безпеки України в Миколаївській 
області та Вітовського відділення головного управління Національної поліції в 
Миколаївській області з цього питання взяти до відома. 

 
2. Направити на адресу громадської організації «Об’єднання 

добровольців» копії листів управління Служби безпеки України в 
Миколаївській області та Вітовського відділення головного управління 
Національної поліції в Миколаївській області стосовно цього питання. 
 
 
 
 
Голова постійної 
комісії обласної ради                А.В. Власенко 



 

 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

з питань екології, охорони навколишнього середовища та використання 
природних ресурсів 

 
 
 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 
 
27 червня 2018 року Миколаїв № 6 
 
 
Про звернення ГО «Зелений рух» 
Миколаївщини щодо забезпечення мешканців 
міста Миколаєва і області питною водою 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію із зазначеного питання, 
враховуючи звернення громадської організації «Зелений рух» Миколаївщини 
№ 08/10-37 від 05.04.2018 щодо забезпечення мешканців міста Миколаєва і 
області питною водою, беручи до уваги лист Державної екологічної інспекції у 
Миколаївській області № 05/01-21/1173 від 11.06.2018 та лист управління 
житлово-комунального господарства облдержадміністрації № 843/01-03 від 
08.06.2018 стосовно цього питання постійна комісія обласної ради 
 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Звернення громадської організації «Зелений рух» Миколаївщини щодо 
забезпечення мешканців міста Миколаєва і області питною водою взяти до 
відома. 

 
2. Направити на адресу громадської організації «Зелений рух» 

Миколаївщини копії листів Державної екологічної інспекції у Миколаївській та 
управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації 
стосовно цього питання. 
 
 
 
Голова постійної 
комісії обласної ради        А.В. Власенко 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань екології, охорони навколишнього середовища та 
використання природних ресурсів 

 
 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 
27 червня 2018 року м.Миколаїв № 7 
 
Про результати діяльності робочої групи 
щодо вивчення ситуації, яка склалася в селі 
Возсіятське Єланецького району з 
домоволодіннями, які були підтоплені 
внаслідок стихійного лиха 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію з цього питання, враховуючи 

зверення депутата обласної ради Ніколенка А.А. № 0025-19/04.2018 від 
03.04.2010 та звернення депутата обласної ради Демченко Т.В. № 59 від 
19.06.2018 щодо ситуації, яка склалася в селі Возсіятське Єланецького району з 
домоволодіннями, які були підтоплені внаслідок стихійного лиха, лист 
управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації № 
843/01-03 від 08.06.2018 стосовно результатів діяльності робочої групи з цього 
питання постійна комісія обласної ради 

 
 
КОНСТАТУЄ: 
 
 
13 квітня 2018 року комісією у складі представників профільних 

управлінь облдержадміністрації, Південно-Бузького басейнового управління 
водних ресурсів в Миколаївській області за участю депутатів обласної ради 
Ніколенка А.А., Демченко Т.В. здійснено виїзне обстеження щодо розгляду 
скарги Кондратюк Л.В. мешканки с. Возсіятське Єланецького району 
Миколаївської області з питання підтоплення будівель і споруд її 
домоволодіння по вул. Центральній, 4, с. Возсіятське Єланецького району 
Мколаївської області, за результатами комісійного обстеження встановлено: 

рівень води в річці Громоклея в районі с. Возсіятське підвіщений. 
Вірогідна причина підвищення рівня води - наслідки паводку 2018 року та 
наявність самовільно влаштованої перешкоди на руслі р. Громоклея, що 
зменшує об’єм скиду води по руслу річки, а також невиконання Єланецькою 
райдержадмініетрацією та Возсіятською сільською радою доручення голови 
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Миколаївської облдержадміністрації від 18.03.2016 № 1142/0/05а-60/3-16 «Про 
набуття права власності безхазяйних гідроспоруд» щодо безхозної (побудованої 
ще за часів Радянської влади) штучної гідроспоруди (дамби) в с. Возсіятське; 

за станом на 13 квітня 2018 року вищезазначена подія не є надзвичайною 
ситуацією, так як не містить в собі ознаки надзвичайної ситуації, які визначено 
наказом МНС України від 12.12.2012 № 1400 «Про затвердження 
Класифікаційних ознак надзвичайних ситуацій» (зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України від 03 січня 2013 року за № 40/22572); 

для визначення наявності на території с. Возсіятське надзвичайної 
ситуації, ознаки якої визначено в пункті 2.20 «Порушення нормальних умов 
життєдіяльності понад 100 осіб внаслідок підвищення рівня ґрунтових вод на 
забудованих територіях до глибини вище проектних норм осушення» наказу 
МНС України від 12.12.2012 № 1400 «Про затвердження Класифікаційних 
ознак надзвичайних ситуацій» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
від 03 січня 2013 року за № 40/22572), необхідно проведення обстеження 
території с. Возсіятське щодо підвищення рівня ґрунтових вод на забудованих 
територіях до глибини вище проектних норм осушення. 

З метою реагування на ситуацію з підтоплення ґрунтовими водами 
окремих житлових будинків садибного типу в с. Возсіятське Єланецького 
району: 

1) на засіданні районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і 
надзвичайних ситуацій при Єланецькій райдержадміністрації від 26 квітня  
2018 року № 7 було розглянуто питання про проведення постійного 
моніторингу території с. Возсіятське щодо підвищення рівня ґрунтових вод на 
забудованих територіях; 

2) в селищній та сільських радах Єланецького району проведено 
роз’яснювальну роботу з громадянами та власниками сільськогосподарських 
підприємств про заборону заорювання балок та плес; 

3) щодо ліквідації самовільно влаштованої перешкоди на руслі річки, то 
Возсіятським сільським головою Кузнєцовим М.П. 23.04.2018 року проведено 
сходку власників прилеглих домоволодінь безпосередньо на греблі, за 
результатами обговорення було прийнято рішення воду по руслу річки не 
спускати; 

4) рішенням Возсіятської сільської ради від 06 грудня 2017 року № 8 дана 
гребля взята на баланс сільської ради. У Південно-Бузькому басейновому 
управлінні водних ресурсів сільською радою замовлено паспорт водного 
об’єкта, виготовлення якого перебуває на завершальній стадії. Після отримання 
паспорту буде виготовлена технічна документація і відповідно розглянуто 
питання по можливій передачі греблі в оренду; 

5) 10 травня 2018 року комісією у складі керівництва Єланецької 
райдержадміністрації та Возсіятської сільської ради, депутата Возсіятської 
сільської ради, землевпорядника Возсіятської сільської ради, членів районної 
комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій при 
Єланецькій райдержадміністрації було повторно обстежено домоволодіння 
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громадянки Кондратюк Л.В., яка проживає за адресою: вул. Центральна, 4,        
с. Возсіятське Єланецького району Мколаївської області. 

За результатами роботи виїзної комісії з’ясовано, що найбільшою 
вірогідністю підтоплення будівель і споруд домоволодіння заявниці є підняття 
рівня ґрунтових вод внаслідок повені 2018 року. Громадянці Кондратюк Л.В. 
було запропоновано допомогу з ліквідації наслідків надзвичайної події, але 
вона відмовилися мотивуючи це тим, що даним питанням займається її син - 
Кондратюк О.О., який проживає в м. Миколаїв. Також, громадянка               
Кондратюк Л.В. публічно заявила, що ніяких претензій до органів державної 
влади не має у зв’язку зі спадом рівня води та зникненням загрози підтоплення. 

З метою вирішення питання щодо ліквідації влаштованої греблі на                  
р. Громоклея, що зменшує об’єм скиду води, то під час зібрання громади 
мешканці села були категорично проти цього, оскільки дана річка є єдиним 
джерелом водних ресурсів, яке використовується для ведення сільського 
господарства, випою худоби та птиці. 

На сьогоднішній день рівень води в річці знизився внаслідок посушливих 
погодних умов. 

В свою чергу, Єланецька райдержадміністрація та Возсіятська сільська 
рада готова відшкодувати завдані заявниці збитки внаслідок підтоплення 
домоволодіння та надати всі необхідні матеріали з місцевого матеріального 
резерву для ліквідації наслідків події, але на даний час будь-яких звернень від 
заявниці та мешканців с. Возсіятське Єланецького району стосовно 
відшкодування збитків не надходило. 
 
ВИРІШИЛА:  
 

1. Інформацію стосовно діяльності робочої групи щодо вивчення ситуації, 
яка склалася в селі Возсіятське Єланецького району з домоволодіннями, які 
були підтоплені внаслідок стихійного лиха взяти до відома. 

2. Доручити профільному заступнику голови облдержадміністрації 
детально вивчити вищезазначене питання із виїздом на місце. 

3. Рекомендувати облдержадміністрації звернутися до прокуратури 
Миколаївської області щодо перевірки законності встановлення штучної 
гідроспоруди (дамби) в с. Возсіятське. 

4. Рекомендувати Державній екологічній інспекції у Миколаївській 
області із виїздом на місце вжити відповідних заходів щодо цього питання у 
рамках чинного законодавства. 

5. Рекомендувати заявниці (мешканка с. Возсіятське Єланецького району 
Кондратюк Л.В.) звернутися до суду щодо вирішення зазначеного питання. 

6. Повернутися до розгляду цього питання у строк до                                  
01 вересня 2018 року. 
 
 
Голова постійної 
комісії обласної ради              А.В. Власенко 



 

 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

з питань екології, охорони навколишнього середовища та використання 
природних ресурсів 

 
 
 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 
 
27 червня 2018 року Миколаїв № 8 
 
Про звернення Єремєєва О.С. та 
інших щодо ситуації, яка склалася 
із водним туризмом у с. Мигія 
Первомайського району 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію з цього питання, враховуючи 
звернення мешканця села Мигія Первомайського району Єремєєва О.С., 
звернення Первомайського відокремленого підрозділу ВГО «Національний 
екологічний центр України», ГО «Орлик Первомайщини», громадський рух 
«Південний Буг - SOS» стосовно ситуації, яка склалася із водним туризмом у 
селі Мигія Первомайського району, беручи до уваги лист ТОВ «ЕМЗА» №41 
від 12.06.2018 з цього питання постійна комісія обласної ради 
 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію мешканця села Мигія Первомайського району         
Єремєєва О.С., Первомайського відокремленого підрозділу ВГО «Національний 
екологічний центр України», ГО «Орлик Первомайщини», громадський рух 
«Південний Буг - SOS» стосовно ситуації, яка склалася із водним туризмом у 
селі Мигія Первомайського району взяти до відома. 

 
2. З метою виправлення ситуації та недопущення обміління річки 

Південний Буг в межах Мигіївської сільської ради, створити робочу групу у 
складі депутатів обласної ради, профільної постійної комісії (Крет Ю.В., 
Поліщук Т.М.), представників національного природного парку «Бузький 
Гард», регіонального ландшафтного парку «Гранітно-степове Побужжя» та 
інших із вивчення зазначеного питання. 

 
3. Провести виїзне засідання робочої групи в межах Мигіївської сільської 

ради у строк до 05 липня 2018 року. 
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4. Повернутися до розгляду вищезазначеного питання після проведення 
виїзного засідання робочої групи на черговому засіданні постійної комісії з 
питань екології, охорони навколишнього середовища та використання 
природних ресурсів. 
 
 
 
 
Голова постійної 
комісії обласної ради                А.В. Власенко 



 

 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

з питань екології, охорони навколишнього середовища та використання 
природних ресурсів 

 
 
 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 
 
27 червня 2018 року Миколаїв № 9 
 

Про звернення народного депутата 
України Вадатурського А.О. стосовно 
сприяння в проведенні оренди частини 
гідротехнічної споруди Софіївського 
водосховища для встановлення орендарем 
мікро-ГЕС 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію з цього питання, враховуючи 
лист сектора у Миколаївській області Державного агентства водних ресурсів   
№ 605/мл/30-18 від 20.06.2018 та лист Південно-Бузького басейнового 
управління водних ресурсів № 11/1127 від 20.06.2018 стосовно сприяння в 
проведенні оренди частини гідротехнічної споруди Софіївського водосховища 
для встановлення орендарем мікро-ГЕС постійна комісія обласної ради 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію сектора у Миколаївській області Державного агентства 
водних ресурсів та лист Південно-Бузького басейнового управління водних 
ресурсів з цього питання взяти до відома. 

3. У зв’язку із відсутністю на засіданні запрошеного начальника сектора у 
Миколаївській області Державного агентства водних ресурсів Голокоз О.М. та 
начальника Південно-Бузького басейнового управління водних ресурсів 
Письменного С.М. повернутися до розгляду зазначеного питання на черговому 
засіданні постійної комісії із запрошенням останніх та директора РЛП 
«Приінгульський» Куценко С.В. 

2. Направити на адресу народного депутата України Вадатурського А.О. 
копії листа сектора у Миколаївській області Державного агентства водних       
№ 605/мл/30-18 від 20.06.2018 та листа Південно-Бузького басейнового 
управління водних ресурсів № 11/1127 від 20.06.2018 із цього питання. 
 
Голова постійної 
комісії обласної ради                А.В. Власенко 



 

 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

з питань екології, охорони навколишнього середовища та використання 
природних ресурсів 

 
 
 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 
 
27 червня 2018 року Миколаїв № 10 
 
Про звернення Майдебури О.С. 
щодо ситуації, яка склалася із 
водопостачанням у с. Іванівка 
Братського району 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію з цього питання, відповідно до 

листа Комітету з питань екологічної політики, природокористування та 
ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Верховної Ради України            
№ 04-15/15-377 від 24.05.2018 стосовно звернення Майдебури О.С. щодо 
ситуації, яка склалася із водопостачанням у с. Іванівка Братського району, 
враховуючи лист облдержадміністрації № М-479/5-18к від 15.06.2018 та лист 
Іванівської сільської ради Братського району №208 від 13.06.2018 щодо цього 
питання постійна комісія обласної ради 
 
КОНСТАТУЄ: 
 

Згідно інформації облдержадміністрації та Іванівської сільської ради 
Братського району при попередніх геодезичних пошуках покладів питної води 
не знайдено, діючі свердловини на території с. Іванівка Братського району 
відсутні. 

Починаючи з 2002 року проводяться роботи щодо пошуку запасів питної 
води на території с. Іванівка Брастького району. З цією метою пробурено 10 
пошукових свердловин глибиною 70, 80 та 110 метрів. Однак, запасів питної 
води не виявлено. 

На цей час, мешканців села кожного дня в порядку черги місцева сільська 
рада забезпечує питною та технічною водою шляхом підвозу із навколишніх 
населених пунктів та із пробурених свердловин на території села. 

Відповідно до Державних санітарних норм і правил «Гігієнічні вимоги до 
води питної, призначеної для споживання людиною», затвержених наказом 
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Міністерства охорони здоров’я України від 12.05.2010 № 400, вода за фізико-
хімічними показниками (загальна мінералізація, жорсткість, залізо, фтор тощо) 
не відповідає вимогам чинного Державного стандарту «Вода питна», її 
використання придатне лише для господарсько-побутових потреб. 

З огляду на вищезазначене постійна комісія обласної ради 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію комітету з питань екологічної політики, 
природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи 
Верховної Ради України стосовно звернення Майдебури О.С. щодо ситуації, 
яка склалася із водопостачанням у с. Іванівка Братського району взяти до 
відома. 

 
2. Направити на адресу Комітета з питань екологічної політики, 

природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи 
Верховної Ради України копії листа облдержадміністрації № М-479/5-18к від 
15.06.2018 та листа Іванівської сільської ради Братського району №208 від 
13.06.2018 щодо цього питання. 
 
 
 
 
 
Голова постійної 
комісії обласної ради                А.В. Власенко 



 

 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

з питань екології, охорони навколишнього середовища та використання 
природних ресурсів 

 
 
 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 
 
27 червня 2018 року Миколаїв № 11 
 
Про звернення мешканця села 
Михайлівка Миколаївського району 
Морозова О.Д. щодо діяльності 
фермерського господарства «АВН» 
на території населеного пункту 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію з цього питання, враховуючи 

звернення мешканця села Михайлівка Миколаївського району Морозова О.Д. 
щодо діяльності фермерського господарства «АВН» на території населеного 
пункту, беручи до уваги лист Державної екологічної інспекції у Миколаївській 
області № 03/01-21/815 від 19.04.2018 та лист управління Державної 
архітектурно-будівельної інспекції у Миколаївській області № 1014-2625/1-18 
від 14.06.2018 з цього питання постійна комісія обласної ради 
 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Рекомендувати Державній екологічній інспекції у Миколаївській 
області із виїздом на місце вжити відповідних заходів із вирішення питання 
щодо діяльності фермерського господарства «АВН» на території населеного 
пункту та про результати проінформувати постійну комісію у строк до              
20 липня 2018 року. 

 
2. Повернутися до розгляду вищезазначеного питання на черговому 

засіданні постійної комісії із запрошенням мешканця с. Михайлівка 
Миколаївського району Аксьонова В.М, голови Михайлівської сільської 
територіальної громади Чечуя В.В. 
 
 
 
Голова постійної 
комісії обласної ради                А.В. Власенко 



 

 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

з питань екології, охорони навколишнього середовища та використання 
природних ресурсів 

 
 
 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 
 
27 червня 2018 року Миколаїв № 12 
 
Про лист Держлісагенства щодо 
надання у користування мисливських 
угідь ПП «Веселинівське ТМР» 

 
 
Заслухавши та обговоривши інформацію з цього питання, враховуючи 

лист Держлісагенства щодо надання у користування мисливських угідь             
ПП «Веселинівське ТМР» постійна комісія обласної ради 
 
 
ВИРІШИЛА: 
 

Повернутися до детального розгляду цього питання на черговому 
засіданні постійної комісії з питань екології, охорони навколишнього 
середовища та використання природних ресурсів. 
 
 
 
 
 
Голова постійної 
комісії обласної ради                А.В. Власенко 



 

 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

з питань екології, охорони навколишнього середовища та використання 
природних ресурсів 

 
 
 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 
 
27 червня 2018 року Миколаїв № 13 
 
 
звернення Львівської обласної ради до 
КМУ, ВРУ щодо розподілу коштів 
екологічного податку 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію з цього питання, враховуючи 

лист Львівської обласної ради № 02-вих-1501 від 26.12.2017 щодо скерування 
рішення Львівської обласної ради «Про звернення Львівської обласної ради до 
КМУ, ВРУ щодо розподілу коштів екологічного податку» постійна комісія 
обласної ради 
 
 
ВИРІШИЛА: 
 
 

Лист Львівської обласної ради № 02-вих-1501 від 26.12.2017 щодо 
скерування рішення Львівської обласної ради «Про звернення Львівської 
обласної ради до КМУ, ВРУ щодо розподілу коштів екологічного податку» 
взяти до відома. 
 
 
 
Голова постійної 
комісії обласної ради                А.В. Власенко 



 

 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

з питань екології, охорони навколишнього середовища та використання 
природних ресурсів 

 
 
 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 
 
27 червня 2018 року Миколаїв № 14 
 
Про внесення доповнень до Комплексної 
програми охорони довкілля Миколаївської 
області на 2018-2020 роки 

 
Розглянувши та обговоривши зазначене питання, заслухавши інформацію 

першого заступника Первомайського міського голови Кукурузи О.В., директора 
КП «Первомайський міський водоканал» Малишевського Д.П. постійна комісія 
обласної ради 
 
 
ВИРІШИЛА: 

 
 
1. Рекомендувати облдержадміністрації розробити проект рішення «Про 

внесення доповнень до Комплексної програми охорони довкілля Миколаївської 
області на 2018-2020 роки». Зокрема, у заході 1.17 «Реконструкція очисних 
споруд каналізації м.Первомайськ Миколаївської області, у т.ч. коригування 
проектно-коштористно документації та проведення експертизи» Переліку 
завдань і заходів Комплексної програми охорони довкілля Миколаївської 
області на 2018-2020 роки зробити розбивку на конкретні види робіт: 

800,000 – на виготовлення проектно-кошторисної документації; 
4 500,000 – на всі види будівельних робіт. 
 
2. Внести розроблений облдержадміністрацією проект рішення на 

двадцять першу позачергову сесію Миколаївської обласної ради. 
 
 
Голова постійної 
комісії обласної ради                 А.В. Власенко 
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