
  

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  
 

П Р О Т О К О Л 
 

засідання постійної комісії  обласної ради з питань законності, депутатської 
діяльності, антикорупційної і регуляторної політики, зв’язків з органами 

 місцевого самоврядування та засобами масової інформації 
 
 

21 квітня 2017 року № 13 
м.Миколаїв 

Початок: 13.00 
Депутатська кімната 

 

Всього членів постійної комісії – 6. 
 

Присутні: Талпа М.В., Олабін В.В., Марін Г.А., Луста В.В., Чіпак І.І. 

Відсутні: Чмирь С.М. 

Головуючий: Талпа М.В. 

Запрошені: Сікорський С.В., в.о. начальника управління інфраструкту-      
ри ОДА, Дячук Ю.К., заступник начальника управління 
охорони здоров'я ОДА, Іщенко В П, директор департаменту 
фінансів ОДА, Бонь В.В., перший заступник голови ОДА,          
Кіндратів В.З., заступник голови ОДА, Куннір О.В., заступник 
голови ОДА, Гйдаржи В.В., заступник голови ОДА, Димит-   
ров М.Ф., начальник управління культури, національностей та 
релігій ОДА, Гладков Є.Л., начальник управління житлово-
комунального господарства ОДА, Гінкул В.М., заступник 
начальника відділу з питань фізичної культури і спорту ОДА, 
Бєлкіна Л.П., виконуючий обов’язки директора департаменту 
соціального захисту населення ОДА, Пялик Г.О.,                     
в.о. начальника управління капітального будівництва ОДА, 
Осауленко І.Є., начальник служби у справах дітей ОДА, 
Волчецький Р.В., виконувач обов’язків начальника управління 
з питань молоді та туризму ОДА, Катрич А.П.,          
Невінчаний М.А., Барна Ф.П., депутати обласної ради., Кра-
вець О.А., представник обласної організації "Всеукраїнське 
об'єднання "Батьківщина", Романовський Ю.О, начальник 



управління організаційно-аналітичного забезпечення та 
оперативного реагування головного управління Національної 
поліції в Миколаївській області, Ігнатьєв С.О., заступник 
начальника управління патрульної поліції у місті Миколаєві 
департаменту патрульної поліції Національної поліції України, 
Сорокін Д.І., представник управління Служби безпеки України 
в Миколаївській області, Філітович Д.В., заступник командира 
військової частини 3039 з громадської безпеки Національної 
гвардії України.  

У засіданні комісії взяла участь голова обласної ради Москаленко В.В. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ. 
 

1. Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на  
2017 рік. 
 

Доповідач: Іщенко Вадим Павлович – директор департаменту фінансів 
облдержадміністрації. 

 

2. Пpо затвеpдження звіту про виконання обласного бюджету 
Миколаївської області та резервного фонду непередбачених видатків за        
2016 рік. 
 

Доповідач: Іщенко Вадим Павлович – директор департаменту фінансів 
облдержадміністрації. 

 

3. Про визнання Російської Федерації державою-агресором. 
 

Доповідач: Бонь В’ячеслав Валентинович – перший заступник голови 
облдержадміністрації. 

 

4. Про невиконання Скорим М.В. обов’язків депутата обласної ради. 
 

Доповідач: Москаленко Вікторія Вікторівна – голова обласної ради. 
 

5. Про звіт начальника державної екологічної інспекції у Миколаївській 
області Бабенка В.А. 
 

Доповідачі: Бонь В’ячеслав Валентинович – перший заступник голови 
облдержадміністрації. 

 

6. Про припинення трудових відносин із художнім керівником 
Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру                     
Кравченком Миколою Антоновичем. 
 

Доповідач: Димитров Михайло Федорович - начальник управління 
культури, національностей та релігій облдержадміністрації. 
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7. Про призначення Свистуна Артема Олександровича на посаду 

директора – художнього керівника Миколаївського академічного художнього 
російського драматичного театру. 
 

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

 

8. Про внесення змін до Статуту Миколаївського коледжу культури і 
мистецтв. 
 

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

9. Про скасування рішення обласної ради сьомого скликання від                 
10 червня 2016 року № 18. 

Доповідач: Бонь В’ячеслав Валентинович – перший заступник голови   
облдержадміністрації. 

 

10. Про внесення змін до обласної Програми часткового відшкодування 
кредитів на реалізацію енергозберігаючих заходів у житловому фонді на     
2016-2020 роки. 

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

 

11. Про внесення змін та доповнень до програми економічного і 
соціального розвитку Миколаївської області на 2015-2017 роки 
«Миколаївщина-2017». 
 

Доповідач: Кушнір Олександр Валентинович – заступник голови 
облдержадміністрації 

 

12. Про перейменування Миколаївської обласної інфекційної лікарні та 
внесення змін до її Статуту. 
 

Доповідач: Дячук Юрій Климович – заступник начальника управління 
охорони здоров'я облдержадміністрації. 

 

13. Про перейменування Миколаївського обласного будинку дитини та 
внесення змін до його Статуту. 
 

Доповідач: Дячук Юрій Климович – заступник начальника управління 
охорони здоров'я облдержадміністрації. 
 

14. Про внесення змін до Статуту Центру олімпійської підготовки з 
баскетболу та командних ігрових видів спорту. 
 

Доповідач: Гінкул Віктор Миколайович – заступник начальника 
відділу з питань фізичної культури і спорту 
облдержадміністрації. 
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15. Про внесення змін до Статуту Центру олімпійської підготовки з 
пріоритетних видів спорту. 
 

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

16. Про затвердження обласної Комплексної програми профілактики 
злочинності та вдосконалення системи захисту конституційних прав і свобод 
громадян у Миколаївській області на 2017-2021 роки. 
 

Доповідач: Фісун Роман Павлович – завідувач сектору взаємодії з 
правоохоронними органами та оборонної роботи апарату 
облдержадміністрації. 

 

17. Про звіт обласної державної адміністрації щодо виконання у 2016 році 
завдань та заходів Програми економічного і соціального розвитку 
Миколаївської області на 2015-2017 роки «Миколаївщина-2017». 
 

Доповідач: Васильєва Марина Василівна – директор департаменту 
економічного розвитку та регіональної політики 
облдержадміністрації. 

 

18. Про виконання Комплексної програми соціального захисту населення 
«Турбота» у 2014-2016 роках. 
 

Доповідач: Бєлкіна Любов Петрівна – виконуючий обов’язки 
директора департаменту соціального захисту населення 
облдержадміністрації. 

 

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

Доповідач: Бєлкіна Любов Петрівна – виконуючий обов’язки 
директора департаменту соціального захисту населення 
облдержадміністрації. 
 
 

20. Про внесення змін до обласної Програми «Безбар’єрна Миколаївщина» 
на період до 2020 року. 

 

Доповідач: Бєлкіна Любов Петрівна – виконуючий обов’язки 
директора департаменту соціального захисту населення 
облдержадміністрації. 
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21. Про хід виконання рішення обласної ради від 10 листопада 2016 року 
№8 «Про звіт начальника управління охорони здоров’я облдержадміністрації                   
Капусти М.О. щодо організації системи охорони здоров’я у лікарняних 
закладах Миколаївської області». 
 

Доповідач: Дячук Юрій Климович – заступник начальника управління 
охорони здоров'я облдержадміністрації. 

 
22. Про Звернення фракції «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» 

Миколаївської обласної ради про необхідність проведення Всеукраїнського 
референдуму з питання заборони продажу земель сільськогосподарського 
призначення в Україні 
 

Доповідач: Кравець Олег Анатолійович - представник обласної 
організації «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина».  

 

23. Про визнання таким, що втратило чинність рішення обласної ради від 
30 липня 2015 року № 11. 
 

Доповідач: Сікорський Сергій Васильович – в.о. начальника 
управління інфраструктури облдержадміністрації. 

 

24. Про перейменування комунального підприємства Миколаївської 
обласної ради «Агентство розвитку» та внесення змін до його Статуту. 

 
Доповідач: Сікорський Сергій Васильович – в.о. начальника 

управління інфраструктури облдержадміністрації. 
 
25. Про затвердження Програми розвитку комунального підприємства 

«Миколаївський міжнародний аеропорт» на 2017-2020 роки. 
 
Доповідач: Сікорський Сергій Васильович – в.о. начальника 

управління інфраструктури облдержадміністрації. 
 
26. Про визнання таким, що втратило чинність рішення обласної ради від 

12 березня 2016 року № 41. 
 
Доповідач: Пялик Ганна Олексіївна – в.о. начальника управління 

капітального будівництва облдержадміністрації. 
 
27. Про перейменування комунального підприємства «Обласне 

архітектурно-планувальне бюро» Миколаївської обласної ради та внесення змін 
до його Статуту. 

 

Доповідач: Пялик Ганна Олексіївна – в.о. начальника управління 
капітального будівництва облдержадміністрації. 
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28. Про внесення змін до Положення про комунальний заклад 
«Миколаївський центр соціально-психологічної реабілітації дітей» 
Миколаївської обласної ради. 

 

Доповідач: Осауленко Ірина Євгенівна – начальник служби у справах 
дітей облдержадміністрації. 

 

29. Про внесення змін до обласної програми «Молодь Миколаївщини» на            
2016-2020 роки. 
 

Доповідач: Волчецький Руслан Володимирович – виконувач 
обов’язків начальника управління з питань молоді та туризму 
облдержадміністрації. 

 

30. Про внесення змін до обласної Програми відпочинку та оздоровлення 
дітей Миколаївської області на 2014-2018 роки. 
 

Доповідач: Волчецький Руслан Володимирович – виконувач 
обов’язків начальника управління з питань молоді та туризму 
облдержадміністрації. 

Різне. 
 

 1. Про депутатське звернення депутата обласної ради Катрича А.П. щодо 
внесення доповнень до Регламенту Миколаївської обласної ради сьомого 
скликання. 
 

Інформує: Катрич Анатолій Петрович – депутат обласної ради. 
 

2. Про звернення Миколаївської обласної організації політичної партії 
"Громадська Позиція" щодо відповідальності за силовий розгін редуту блокади 
торгівлі з окупованими територіями Донбасу. 
 

Інформує: Коваль Максим Григорович - голова Миколаївської обласної 
організації політичної партії "Громадська Позиція". 
  
  3. Про результати проведення звітів депутатів Миколаївської обласної 
ради про свою роботу перед виборцями. 
 

Інформує: Талпа Михайло Володимирович – голова постійної комісії обласної 
ради.  
 

1. CЛУХАЛИ: Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області 
на  2017 рік. 

Доповідач: Іщенко Вадим Павлович – директор департаменту фінансів 
облдержадміністрації.                                                    
ВИСТУПИЛИ: 
 

Талпа М.В., Олабін В.В., Марін Г.А., Кушнір О.В. 
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Проведено голосування.  

Підсумки голосування:                    «за» - 4; 
                                                           «проти» - 0; 
                                                           «утрималися» - 1 (Олабін В.В.); 
                                                           «не голосували» - 0; 
                                                            «всього» - 5. 
 

ВИРІШИЛИ:                    висновки № 1 додаються.     

2. CЛУХАЛИ: Пpо затвеpдження звіту про виконання обласного бюджету 
Миколаївської області та резервного фонду непередбачених видатків за        
2016 рік. 
 

Доповідач: Іщенко Вадим Павлович – директор департаменту фінансів 
облдержадміністрації. 
 

Проведено голосування.  

Підсумки голосування:                    одноголосно. 
  

ВИРІШИЛИ:                    висновки № 2 додаються.     

3. CЛУХАЛИ: Про визнання Російської Федерації державою-агресором. 
 

Доповідач: Бонь В’ячеслав Валентинович – перший заступник голови 
облдержадміністрації. 
 

ВИСТУПИЛИ: 
 

Талпа М.В., Олабін В.В., Марін Г.А., Луста В.В., Кушнір О.В. 

Проведено голосування.  

Підсумки голосування:                    «за» - 4; 
                                                           «проти» - 0; 
                                                           «утрималися» - 1 (Олабін В.В.); 
                                                           «не голосували» - 0; 
                                                            «всього» - 5. 
 
ВИРІШИЛИ:                    висновки № 3 додаються.  
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   4. CЛУХАЛИ: Про невиконання Скорим М.В. обов’язків депутата обласної 
ради. 

Доповідач: Москаленко Вікторія Вікторівна – голова обласної ради. 
 

ВИСТУПИЛИ: 
 

Луста В.В., Олабін В.В., Талпа М.В., 

Проведено голосування.  

Підсумки голосування:                    одноголосно. 
 

ВИРІШИЛИ:                    висновки № 4 додаються.     

5. CЛУХАЛИ: Про звіт начальника державної екологічної інспекції у 
Миколаївській області Бабенка В.А. 
 

Доповідачі: Бонь В’ячеслав Валентинович – перший заступник голови 
облдержадміністрації. 

 

ВИСТУПИЛИ: 
 

Луста В.В., Олабін В.В., Марін Г.А. 

Проведено голосування.  

Підсумки голосування:                    одноголосно. 
 
ВИРІШИЛИ:                    висновки № 5 додаються.     

6. CЛУХАЛИ: Про припинення трудових відносин із художнім керівником 
Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру                     
Кравченком Миколою Антоновичем. 

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

 
ВИСТУПИЛИ: 
 

 

Олабін В.В., Марін Г.А. 

Проведено голосування.  

Підсумки голосування:                    «за» - 4; 
                                                           «проти» -1 (Олабін В.В.); 
                                                           «утрималися» - 0; 
                                                           «не голосували» - 0; 
                                                            «всього» - 5. 
 
ВИРІШИЛИ:                    висновки № 6 додаються.     
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7. CЛУХАЛИ: Про призначення Свистуна Артема Олександровича на 

посаду директора – художнього керівника Миколаївського академічного 
художнього російського драматичного театру. 

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

  

Проведено голосування.  

Підсумки голосування:                    «за» - 4; 
                                                           «проти» -1 (Олабін В.В.); 
                                                           «утрималися» - 0; 
                                                           «не голосували» - 0; 
                                                            «всього» - 5. 
ВИРІШИЛИ:                    висновки № 7 додаються.     

8. CЛУХАЛИ: Про внесення змін до Статуту Миколаївського коледжу 
культури і мистецтв. 

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

  

Проведено голосування.  

Підсумки голосування:                    «за» - 4; 
                                                           «проти» -0; 
                                                           «утрималися» - 1 (Олабін В.В.); 
                                                           «не голосували» - 0; 
                                                            «всього» - 5. 
 

ВИРІШИЛИ:                    висновки № 8 додаються.     

9. CЛУХАЛИ: Про скасування рішення обласної ради сьомого скликання від                 
10 червня 2016 року № 18. 

Доповідач: Бонь В’ячеслав Валентинович – перший заступник голови   
облдержадміністрації. 

  

Проведено голосування.  

Підсумки голосування:                    «за» - 4; 

                                                           «проти» -0; 
                                                           «утрималися» - 1 (Олабін В.В.); 
                                                           «не голосували» - 0; 
                                                            «всього» - 5. 
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ВИРІШИЛИ:                    висновки № 9 додаються.     

10. CЛУХАЛИ: Про внесення змін до обласної Програми часткового 
відшкодування кредитів на реалізацію енергозберігаючих заходів у житловому 
фонді на     2016-2020 роки. 
 

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

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

11. CЛУХАЛИ:  Про внесення змін та доповнень до програми економічного і 
соціального розвитку Миколаївської області на 2015-2017 роки 
«Миколаївщина-2017». 
 

Доповідач: Кушнір Олександр Валентинович – заступник голови 
облдержадміністрації 

ВИСТУПИЛИ: 
 

Чіпак І.І., Олабін В.В. 

Проведено голосування.  

Підсумки голосування:                    «за» - 4; 
                                                           «проти» -0; 
                                                           «утрималися» - 1 (Олабін В.В.); 
                                                           «не голосували» - 0; 
                                                            «всього» - 5. 
 
ВИРІШИЛИ:                    висновки № 11 додаються.     

12. СЛУХАЛИ: Про перейменування Миколаївської обласної інфекційної 
лікарні та внесення змін до її Статуту. 

 
Доповідач: 

 
Дячук Юрій Климович – заступник начальника управління 
охорони здоров'я облдержадміністрації. 

Проведено голосування.  

Підсумки голосування:                    одноголосно. 
 
ВИРІШИЛИ:                    висновки № 12 додаються.     
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13. СЛУХАЛИ: Про перейменування Миколаївського обласного будинку 
дитини та внесення змін до його Статуту 

 
Доповідач: 

 
Дячук Юрій Климович – заступник начальника управління 
охорони здоров'я облдержадміністрації. 

Проведено голосування.  

Підсумки голосування:                    одноголосно. 
 
ВИРІШИЛИ:                    висновки № 13 додаються. 

14. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Статуту Центру олімпійської підготовки з 
баскетболу та командних ігрових видів спорту. 
 

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

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування:                    одноголосно. 
 
ВИРІШИЛИ:                    висновки № 14 додаються 

 

15. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Статуту Центру олімпійської підготовки з 
пріоритетних видів спорту. 
 

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

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

16. СЛУХАЛИ: Про затвердження обласної Комплексної програми 
профілактики злочинності та вдосконалення системи захисту конституційних 
прав і свобод громадян у Миколаївській області на 2017-2021 роки. 
 

Доповідач: Фісун Роман Павлович – завідувач сектору взаємодії з 
правоохоронними органами та оборонної роботи апарату 
облдержадміністрації. 
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ВИСТУПИЛИ: 
 

Марін Г.А., Олабін В.В., Романовський Ю.О., Сорокін Д.І. 

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

17. СЛУХАЛИ: Про звіт обласної державної адміністрації щодо виконання у 
2016 році завдань та заходів Програми економічного і соціального розвитку 
Миколаївської області на 2015-2017 роки «Миколаївщина-2017». 
 

Доповідач: Васильєва Марина Василівна – директор департаменту 
економічного розвитку та регіональної політики 
облдержадміністрації. 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування:                    одноголосно. 
 
ВИРІШИЛИ:                    висновки № 17 додаються 

18. СЛУХАЛИ: Про виконання Комплексної програми соціального захисту 
населення «Турбота» у 2014-2016 роках. 
 

Доповідач: Бєлкіна Любов Петрівна – виконуючий обов’язки директора 
департаменту соціального захисту населення 
облдержадміністрації. 

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

19. СЛУХАЛИ: Про виконання Комплексної програми соціального захисту 
населення «Турбота» у 2014-2016 роках. 
 

Доповідач: Бєлкіна Любов Петрівна – виконуючий обов’язки директора 
департаменту соціального захисту населення 
облдержадміністрації. 
 

ВИСТУПИЛИ: 
 

Олабін В.В., Кушнір О.В.  

Проведено голосування.  
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Підсумки голосування:                    «за» - 4; 
                                                           «проти» -1 (Олабін В.В.); 
                                                           «утрималися» - 0; 
                                                           «не голосували» - 0; 
                                                           «всього» - 5. 
 
ВИРІШИЛИ:                    висновки № 19 додаються 

20. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до обласної Програми «Безбар’єрна 
Миколаївщина» на період до 2020 року. 

 
Доповідач: Бєлкіна Любов Петрівна – виконуючий обов’язки директора 

департаменту соціального захисту населення 
облдержадміністрації. 

 

Проведено голосування.  
Підсумки голосування:                    одноголосно. 
 

ВИРІШИЛИ:                    висновки № 20 додаються 

21. СЛУХАЛИ: Про хід виконання рішення обласної ради від 10 листопада 
2016 року №8 «Про звіт начальника управління охорони здоров’я 
облдержадміністрації Капусти М.О. щодо організації системи охорони здоров’я 
у лікарняних закладах Миколаївської області». 
 

Доповідач: Дячук Юрій Климович – заступник начальника управління 
охорони здоров'я облдержадміністрації. 

Проведено голосування.  
Підсумки голосування:                    одноголосно. 
 

ВИРІШИЛИ:                    висновки № 21 додаються 

22. СЛУХАЛИ: Про Звернення фракції «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» 
Миколаївської обласної ради про необхідність проведення Всеукраїнського 
референдуму з питання заборони продажу земель сільськогосподарського 
призначення в Україні. 

Доповідач: Кравец Олег Анатолійович - представник політичної партії 
«Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина»  

 

ВИСТУПИЛИ: Талпа М.В., Луста В.В., Чіпак І.І., Марін Г.А. 
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Проведено голосування.  
Підсумки голосування:                    «за» - 2(Олабін В.В., Чіпак І.І.); 
                                                           «проти» -0;  
                                                           «утрималися» - 3  
                                                           (Марін Г.А., Луста В.В., Талпа М.В.).; 
                                                           «не голосували» - 0; 
                                                           «всього» - 5. 
 

ВИРІШИЛИ:                    Рішення не прийнято.  

23. СЛУХАЛИ: Про визнання таким, що втратило чинність рішення обласної ради 
від 30 липня 2015 року № 11. 

Доповідач: Сікорський Сергій Васильович – в.о. начальника управління 
інфраструктури облдержадміністрації. 

 

ВИСТУПИЛИ: Талпа М.В., Гайдаржи В.В. 
 

 
 
  

Проведено голосування.  
Підсумки голосування:                    «за» - 4; 
                                                           «проти» -0;  
                                                           «утрималися» - 1 (Олабін В.В.); 
                                                           «не голосували» - 0; 
                                                           «всього» - 5. 
 

ВИРІШИЛИ:                    висновки № 22 додаються.  

24. СЛУХАЛИ: Про перейменування комунального підприємства Миколаївської 
обласної ради «Агентство розвитку» та внесення змін до його Статуту. 

Доповідач: Сікорський Сергій Васильович – в.о. начальника управління 
інфраструктури облдержадміністрації. 

 

ВИСТУПИЛИ: Гайдаржи В.В., Талпа М.В.,  
 
 

 
 
  

Проведено голосування.  
Підсумки голосування:                    «за» - 4; 
                                                           «проти» -0;  
                                                           «утрималися» - 1 (Олабін В.В.); 
                                                           «не голосували» - 0; 
                                                           «всього» - 5. 
 

ВИРІШИЛИ:                    висновки № 23 додаються. 
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25. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми розвитку комунального 
підприємства «Миколаївський міжнародний аеропорт» на 2017-2020 роки. 

Доповідач: Сікорський Сергій Васильович – в.о. начальника управління 
інфраструктури облдержадміністрації. 
 

ВИСТУПИЛИ: Гайдаржи В.В., Талпа М.В.,  
 
 

 
 
  

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

 

26. СЛУХАЛИ: Про визнання таким, що втратило чинність рішення обласної ради 
від 12 березня 2016 року № 4. 

Доповідач: Пялик Ганна Олексіївна – в.о. начальника управління 
капітального будівництва облдержадміністрації. 

 

ВИСТУПИЛИ: Гайдаржи В.В., Талпа М.В.,  
 
 

 
 
  

Проведено голосування.  
Підсумки голосування: одноголосно. 
 
ВИРІШИЛИ:                    висновки № 25 додаються 

27. СЛУХАЛИ: Про перейменування комунального підприємства «Обласне 
архітектурно-планувальне бюро» Миколаївської обласної ради та внесення змін 
до його Статуту. 

Доповідач: Пялик Ганна Олексіївна – в.о. начальника управління 
капітального будівництва облдержадміністрації. 

 

ВИСТУПИЛИ: Гайдаржи В.В., Талпа М.В.,  
 

 
 
  

Проведено голосування.  
Підсумки голосування: одноголосно. 
 
ВИРІШИЛИ:                    висновки № 26 додаються. 
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28. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Положення про комунальний заклад 
«Миколаївський центр соціально-психологічної реабілітації дітей» Миколаївської 
обласної ради. 

Доповідач: Осауленко Ірина Євгенівна – начальник служби у справах 
дітей облдержадміністрації. 

 

 
 
  

Проведено голосування.  
Підсумки голосування: одноголосно. 
 
ВИРІШИЛИ:                    висновки № 27 додаються. 

29. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до обласної програми «Молодь 
Миколаївщини» на            2016-2020 роки. 
 

Доповідач: Волчецький Руслан Володимирович – виконувач обов’язків 
начальника управління з питань молоді та туризму 
облдержадміністрації. 

 

 
 
  

Проведено голосування.  
Підсумки голосування: одноголосно. 
 
ВИРІШИЛИ:                    висновки № 28 додаються 

 

30. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до обласної Програми відпочинку та 
оздоровлення дітей Миколаївської області на 2014-2018 роки. 

Доповідач: Волчецький Руслан Володимирович – виконувач обов’язків 
начальника управління з питань молоді та туризму 
облдержадміністрації. 
 

 

 
 
  

Проведено голосування.  
Підсумки голосування: одноголосно. 
 
ВИРІШИЛИ:                    висновки № 29 додаються 

Різне. 

1. СЛУХАЛИ:  Про депутатське звернення депутата обласної ради          
Катрича А.П. щодо внесення доповнень до Регламенту Миколаївської обласної 
ради сьомого скликання. 
 

Інформує: Катрич Анатолій Петрович – депутат обласної ради. 
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ВИСТУПИЛИ: Олабін В.В., Талпа М.В., Марін Г.А., Чіпак І.І. 

Проведено голосування.  
Підсумки голосування:                    «за» - 4; 
                                                           «проти» -0;  
                                                           «утрималися» - 1 (Олабін В.В.); 
                                                           «не голосували» - 0; 
                                                           «всього» - 5. 
 

ВИРІШИЛИ:                    рекомендації № 1 додаються. 

У зв'язку з відчутністю доповідача на засіданні постійної комісії. 
вирішено зняти з розгляду питання "Про звернення Миколаївської обласної 
організації політичної партії "Громадська Позиція" щодо відповідальності за 
силовий розгін редуту блокади торгівлі з окупованими територіями Донбасу". 

  
2. СЛУХАЛИ: Про результати проведення звітів депутатів Миколаївської 
обласної ради про свою роботу перед виборцями. 
 

Інформує: Талпа Михайло Володимирович – голова постійної комісії обласної 
ради.  
 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: одноголосно. 
 
ВИРІШИЛИ:                    рішення № 1 додається. 

 
 
 
 
 
Голова постійної комісії обласної ради                    М.В.Талпа 
 
 
 
 
Секретар комісії обласної ради             Г.А.Марін
                   
 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань законності, депутатської діяльності,  
антикорупційної і регуляторної політики, зв’язків з органами місцевого 

самоврядування та засобами масової інформації 
 

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 

 
 
21 квітня 2017 року Миколаїв № 1 
 
 
Про депутатське звернення депутата обласної ради  
Катрича А.П. щодо внесення доповнень до Регламенту  
Миколаївської обласної ради сьомого скликання 
 
 
 Розглянувши депутатське звернення депутата обласної ради            
Катрича А.П. щодо внесення доповнень до Регламенту Миколаївської обласної 
ради сьомого скликання, постійна комісія обласної ради 
 
ВИРІШИЛА: 
 
 1. Внести такі зміни до Регламенту Миколаївської обласної ради сьомого 
скликання: 
 

 Внести зміни до статті 2.4.2., а саме, після слів "Перед початком роботи 
сесії та після її закриття лунає Державний Гімн України, який депутати та 
запрошені слухають стоячи" доповнити реченням: "Перед початком роботи 
сесії триває хвилина мовчання з метою вшанування пам'яті загиблих внаслідок 
проведення антитерористичної операції на Сході України та увічнення пам'яті 
Героїв Небесної Сотні. Загиблих депутати вшановують стоячи. Хвилина 
мовчання впроваджується до моменту повного припинення військового 
конфлікту на території України".  
 
 2. Внести питання на розгляд чергової сесії обласної ради в порядку, 
передбаченому Регламентом Миколаївської обласної ради сьомого скликання. 
 
 
Голова постійної комісії 
обласної ради                 М.В.Талпа 



 

 
 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань законності, депутатської діяльності,  
антикорупційної і регуляторної політики, зв’язків з органами місцевого 

самоврядування та засобами масової інформації 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
 
21 квітня 2017 року Миколаїв № 1 
 
Про результати проведення звітів депутатів  
Миколаївської обласної ради про свою роботу  
перед виборцями 
 

З метою забезпечення виконання обов`язків депутатів обласної ради щодо 
звітування про свою роботу перед виборцями, на підставі частини другої    
статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 16 
Закону України "Про статус депутатів місцевих рад", з метою виконання 
рішення обласної ради від 23 лютого 2017 року № 29 "Про організацію звітів 
депутатів Миколаївської обласної ради сьомого скликання", враховуючи 
інформації, які надійшли від депутатів про результати проведення звітів про 
свою роботу перед виборцями, постійна комісія обласної ради 
 
 
ВИРІШИЛА: 
 
 

1. Зазначити, що відповідно до статті 16 Закону України "Про статус 
депутатів місцевих рад" депутати зобов`язані звітувати про свою роботу перед 
виборцями, об`єднаннями громадян.  

Вважати, що депутатами Миколаївської обласної ради сьомого скликання 
організовано виконання  рішення обласної ради від 23 лютого 2017 року № 29 
"Про організацію звітів депутатів Миколаївської обласної ради сьомого 
скликання". 

 

2. Враховуючи інформацію, яка надійшла від депутатів обласної ради, 
зазначити, що депутати обласної ради звітували про свою роботу у трудових 
колективах підприємств, установ, організацій, на зборах громадськості, сесіях 
місцевих рад, засобах масової інформації тощо. Інформували виборців про 
діяльність у раді та її органах, про роботу у виборчих округах, прийняті 
обласною радою рішення, хід їх виконання, про особисту участь в обговоренні, 
прийнятті та в організації виконання рішень ради, доручень виборців.  
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3. Постійним комісіям обласної ради проаналізувати доручення виборців,  
надати пропозиції голові обласної ради з метою їх реалізації. 
  

4. Рекомендувати депутатам областной ради інформувати виборців про 
результати розгляду доручень, особисту участь в організації їх виконання.  

 
 

5. Запропонувати депутатам обласної ради продовжувати позитивну 
практику висвітлення звітів та зустрічей з виборцями у засобах масової 
інформації. 
 
 

6. Вважати за доцільне рішення обласної ради від 23 лютого 2017 року   
№ 29 "Про організацію звітів депутатів Миколаївської обласної ради сьомого 
скликання" зняти з контролю як таке, що виконано. 

 

 

 

 
 
Голова постійної комісії 
обласної ради                       М.В.Талпа 

 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань законності, депутатської діяльності,  
антикорупційної і регуляторної політики, зв’язків з органами місцевого 

самоврядування та засобами масової інформації 
 

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 

 
 
21 квітня 2017 року Миколаїв № 1 
 
 
Про депутатське звернення депутата обласної ради  
Катрича А.П. щодо внесення доповнень до Регламенту  
Миколаївської обласної ради сьомого скликання 
 
 
 Розглянувши депутатське звернення депутата обласної ради            
Катрича А.П. щодо внесення доповнень до Регламенту Миколаївської обласної 
ради сьомого скликання, постійна комісія обласної ради 
 
ВИРІШИЛА: 
 
 1. Внести такі зміни до Регламенту Миколаївської обласної ради сьомого 
скликання: 
 

 Внести зміни до статті 2.4.2., а саме, після слів "Перед початком роботи 
сесії та після її закриття лунає Державний Гімн України, який депутати та 
запрошені слухають стоячи" доповнити реченням: "Перед початком роботи 
сесії триває хвилина мовчання з метою вшанування пам'яті загиблих внаслідок 
проведення антитерористичної операції на Сході України та увічнення пам'яті 
Героїв Небесної Сотні. Загиблих депутати вшановують стоячи. Хвилина 
мовчання впроваджується до моменту повного припинення військового 
конфлікту на території України".  
 
 2. Внести питання на розгляд чергової сесії обласної ради в порядку, 
передбаченому Регламентом Миколаївської обласної ради сьомого скликання. 
 
 
Голова постійної комісії 
обласної ради                 М.В.Талпа 



 

 
 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань законності, депутатської діяльності,  
антикорупційної і регуляторної політики, зв’язків з органами місцевого 

самоврядування та засобами масової інформації 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
 
21 квітня 2017 року Миколаїв № 1 
 
Про результати проведення звітів депутатів  
Миколаївської обласної ради про свою роботу  
перед виборцями 
 

З метою забезпечення виконання обов`язків депутатів обласної ради щодо 
звітування про свою роботу перед виборцями, на підставі частини другої    
статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 16 
Закону України "Про статус депутатів місцевих рад", з метою виконання 
рішення обласної ради від 23 лютого 2017 року № 29 "Про організацію звітів 
депутатів Миколаївської обласної ради сьомого скликання", враховуючи 
інформації, які надійшли від депутатів про результати проведення звітів про 
свою роботу перед виборцями, постійна комісія обласної ради 
 
 
ВИРІШИЛА: 
 
 

1. Зазначити, що відповідно до статті 16 Закону України "Про статус 
депутатів місцевих рад" депутати зобов`язані звітувати про свою роботу перед 
виборцями, об`єднаннями громадян.  

Вважати, що депутатами Миколаївської обласної ради сьомого скликання 
організовано виконання  рішення обласної ради від 23 лютого 2017 року № 29 
"Про організацію звітів депутатів Миколаївської обласної ради сьомого 
скликання". 

 

2. Враховуючи інформацію, яка надійшла від депутатів обласної ради, 
зазначити, що депутати обласної ради звітували про свою роботу у трудових 
колективах підприємств, установ, організацій, на зборах громадськості, сесіях 
місцевих рад, засобах масової інформації тощо. Інформували виборців про 
діяльність у раді та її органах, про роботу у виборчих округах, прийняті 
обласною радою рішення, хід їх виконання, про особисту участь в обговоренні, 
прийнятті та в організації виконання рішень ради, доручень виборців.  
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3. Постійним комісіям обласної ради проаналізувати доручення виборців,  
надати пропозиції голові обласної ради з метою їх реалізації. 
  

4. Рекомендувати депутатам областной ради інформувати виборців про 
результати розгляду доручень, особисту участь в організації їх виконання.  

 
 

5. Запропонувати депутатам обласної ради продовжувати позитивну 
практику висвітлення звітів та зустрічей з виборцями у засобах масової 
інформації. 
 
 

6. Вважати за доцільне рішення обласної ради від 23 лютого 2017 року   
№ 29 "Про організацію звітів депутатів Миколаївської обласної ради сьомого 
скликання" зняти з контролю як таке, що виконано. 

 

 

 

 
 
Голова постійної комісії 
обласної ради                       М.В.Талпа 

 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань законності, депутатської діяльності,  
антикорупційної і регуляторної політики, зв’язків з органами 
 місцевого самоврядування та засобами масової інформації 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
21 квітня 2017 року Миколаїв № 1 
 
 
Пpо внесення змін до обласного бюджету 
Миколаївської області на 2017 рік 

 
 
 
Заслухавши та обговоривши інформацію із зазначеного питання, 

враховуючи лист облдержадміністрації щодо внесення цього питання на 
розгляд сесії обласної ради, постійна комісія обласної ради 

 
 
 

ВИРІШИЛА: 
 
 
Внести питання на розгляд сесії обласної ради сьомого скликання. 

 
 
 
 
 
 
 
Голова постійної комісії 
обласної ради                                      М.В.Талпа  
 
 

 



 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань законності, депутатської діяльності,  
антикорупційної і регуляторної політики, зв’язків з органами 
 місцевого самоврядування та засобами масової інформації 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
21 квітня 2017 року Миколаїв № 2 
 
 
Пpо затвеpдження звіту про виконання обласного 
бюджету Миколаївської області та резервного 
фонду непередбачених видатків за 2016 рік 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію директора департаменту 

фінансів облдержадміністрації Іщенка В.П. із зазначеного питання, враховуючи 
лист облдержадміністрації щодо внесення цього питання на розгляд сесії 
обласної ради, постійна комісія обласної ради 

 
 

ВИРІШИЛА: 
 
 
Внести проект рішення на розгляд сесії обласної ради сьомого скликання. 

 
 
 
 
 
 
 
Голова постійної комісії 
обласної ради                                      М.В.Талпа  
 

 



 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань законності, депутатської діяльності,  
антикорупційної і регуляторної політики, зв’язків з органами 
 місцевого самоврядування та засобами масової інформації 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
21 квітня 2017 року Миколаїв № 3 
 
 
Про визнання Російської Федерації  
державою-агресором 

 
 
 
Заслухавши та обговоривши інформацію із зазначеного питання, 

враховуючи лист облдержадміністрації щодо внесення цього питання на 
розгляд сесії обласної ради, постійна комісія обласної ради 

 
 
 

ВИРІШИЛА:  
 
 
1. Підтримати рішення обласної ради від 16 квітня 2015 № 1 «Про 

підтримку Постанови Верховної Ради України від 27 січня 2015 року № 129-
VIII «Про Звернення ВРУ до Організації Об’єднаних Націй, Європейського 
Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї 
НАТО, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї ГУАМ, 
національних парламентів держав світу про визнання Російської Федерації 
державою-агресором», прийняте на ХХІХ сесії обласної ради шостого 
скликання. 

 
2. Внести питання на розгляд сесії обласної ради. 

 
 
 
 
 
Голова постійної комісії 
обласної ради                                      М.В.Талпа  

 



 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань законності, депутатської діяльності,  
антикорупційної і регуляторної політики, зв’язків з органами 
 місцевого самоврядування та засобами масової інформації 

 
В И С Н О В К И 

 
 
21 квітня 2017 року Миколаїв № 4 
 
Про невиконання Скорим М.В. 
обов’язків депутата обласної ради 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію із зазначеного питання, 

враховуючи лист облдержадміністрації щодо внесення цього питання на 
розгляд сесії обласної ради, постійна комісія обласної ради 

 
ВИРІШИЛА:  

 
1.Внести зміни та доповнення до наданого проекту рішення: 
 
Перший пункт викласти у такій редакції: "Засудити систематичне 

невиконання обов'язків депутата обласної ради Скорим М.В. в частині 
ігнорування засідань постійних комісій обласної ради, пленарних засідань сесій 
обласної ради, а також відкриту неповагу до державних символів України". 

 
Пункт перший вважати пунктом другим. 
 

 Пункт третій викласти у такій редакції: "У разі невиконання           
Скорим М.В. протягом місяця пункту 2 цього рішення звернутися до 
керівництва політичної партії "Нова держава", виборців,  розпочати та провести  
процедуру щодо відкликання депутата обласної ради відповідно до ЗУ "Про 
статус депутатів місцевих рад", відповідну інформацію оголосити на сесії 
Березнегуватської районної ради та  опублікувати в ЗМІ". 

 
2. Внести проект рішення питання зі змінами на розгляд сесії обласної 

ради 
 

 
 
Голова постійної комісії 
обласної ради                                      М.В.Талпа  
 

 



 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань законності, депутатської діяльності,  
антикорупційної і регуляторної політики, зв’язків з органами 
 місцевого самоврядування та засобами масової інформації 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
21 квітня 2017 року Миколаїв № 5 
 
 
Про звіт начальника державної екологічної 
інспекції у Миколаївській області Бабенка В.А. 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію із зазначеного питання, 

враховуючи лист облдержадміністрації щодо внесення цього питання на 
розгляд сесії обласної ради, постійна комісія обласної ради 

 
 

ВИРІШИЛА: 
 
1. Внести питання на розгляд сесії обласної ради сьомого скликання. 

 
2. Рекомендувати облдержадміністрації підготувати два проекти рішення 

(враховуючи присутність Бабенка В.А. або його відсутність на пленарному 
засіданні обласної ради) під час розгляду цього питання.  
 
 
 
 
 
Голова постійної комісії 
обласної ради                                      М.В.Талпа  
 

 



 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань законності, депутатської діяльності,  
антикорупційної і регуляторної політики, зв’язків з органами 
 місцевого самоврядування та засобами масової інформації 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
21 квітня 2017 року Миколаїв № 6 
 
 
Про припинення трудових відносин із художнім 
керівником Миколаївського академічного 
художнього російського драматичного театру                     
Кравченком Миколою Антоновичем 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію із зазначеного питання, 

враховуючи лист облдержадміністрації щодо внесення цього питання на 
розгляд сесії обласної ради, постійна комісія обласної ради 

 
 

ВИРІШИЛА: 
 
 
Внести проект рішення на розгляд сесії обласної ради сьомого скликання. 

 
 
 
 
 
 
Голова постійної комісії 
обласної ради                                      М.В.Талпа  
 

 



 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань законності, депутатської діяльності,  
антикорупційної і регуляторної політики, зв’язків з органами 
 місцевого самоврядування та засобами масової інформації 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
21 квітня 2017 року Миколаїв № 7 
 
 
Про призначення Свистуна                        
Артема Олександровича на посаду 
директора – художнього керівника 
Миколаївського академічного художнього 
російського драматичного театру 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію із зазначеного питання, 

враховуючи лист облдержадміністрації щодо внесення цього питання на 
розгляд сесії обласної ради, постійна комісія обласної ради 
 
 
ВИРІШИЛА: 
 
 

Підтримати проект рішення, запропонований облдержадміністрацією та 
внести питання на розгляд сесії обласної ради. 
 
 
 
 
 
 
Голова постійної комісії 
обласної ради                                      М.В.Талпа  
 
 
 

 



 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань законності, депутатської діяльності,  
антикорупційної і регуляторної політики, зв’язків з органами 
 місцевого самоврядування та засобами масової інформації 

 
В И С Н О В К И 

 
 
21 квітня 2017 року Миколаїв № 8 
 
 
Пpо внесення змін до Статуту Миколаївського 
коледжу культури і мистецтв 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління 

культури, національностей та релігій облдержадміністрації Димитрова М.Ф. із 
зазначеного питання, враховуючи лист облдержадміністрації щодо внесення 
цього питання на розгляд сесії обласної ради, постійна комісія обласної ради 

 
 

ВИРІШИЛА: 
 
 
Внести проект рішення на розгляд  сесії обласної ради. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Голова постійної комісії 
обласної ради                                      М.В.Талпа  
 

 



 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань законності, депутатської діяльності,  
антикорупційної і регуляторної політики, зв’язків з органами 
 місцевого самоврядування та засобами масової інформації 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
21 квітня 2017 року Миколаїв № 9 
 
 
Пpо скасування рішення обласної ради сьомого 
скликання від 10 червня 2016 року № 18 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію із зазначеного питання, 

враховуючи лист облдержадміністрації щодо внесення цього питання на 
розгляд сесії обласної ради, постійна комісія обласної ради 

 
 

ВИРІШИЛА: 
 
 
Внести проект рішення на розгляд сесії обласної ради. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Голова постійної комісії 
обласної ради                                      М.В.Талпа  
 

 



 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань законності, депутатської діяльності,  
антикорупційної і регуляторної політики, зв’язків з органами 
 місцевого самоврядування та засобами масової інформації 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
21 квітня 2017 року Миколаїв № 10 
 
 
Пpо внесення змін до обласної Програми 
часткового відшкодування кредитів на реалізацію 
енергозберігаючих заходів у житловому фонді на 
2016-2020 роки 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління 

житлово-комунального господарства облдержадміністрації Гладкова Є.Л. із 
зазначеного питання, враховуючи лист облдержадміністрації щодо внесення 
цього питання на розгляд сесії обласної ради, постійна комісія обласної ради 

 
 

ВИРІШИЛА: 
 
 
Підтримати проект рішення, запропонований облдержадміністрацією та 

внести питання на розгляд сесії обласної ради. 
 
 
 
 
 
 
 
Голова постійної комісії 
обласної ради                                      М.В.Талпа  
 

 



 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань законності, депутатської діяльності,  
антикорупційної і регуляторної політики, зв’язків з органами 
 місцевого самоврядування та засобами масової інформації 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
21 квітня 2017 року Миколаїв № 11 
 
 
Пpо внесення змін та доповнень до програми  
економічного і соціального розвитку 
Миколаївської області на 2015-2017 роки 
«Миколаївщина-2017». 
 
 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію із зазначеного питання, 

враховуючи лист облдержадміністрації щодо внесення цього питання на 
розгляд сесії обласної ради, постійна комісія обласної ради 

 
 
 

ВИРІШИЛА: 
 
 
Підтримти проект рішення та внести питання на розгляд сесії обласної 

ради. 
 
 
 
 
 
 
 
Голова постійної комісії 
обласної ради                                      М.В.Талпа  
 
 
 

 



 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань законності, депутатської діяльності,  
антикорупційної і регуляторної політики, зв’язків з органами 
 місцевого самоврядування та засобами масової інформації 

 
В И С Н О В К И 

 
 
21 квітня 2017 року Миколаїв № 12 
 
 
Пpо перейменування Миколаївської обласної 
інфекційної лікарні та внесення змін до її Статуту 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію заступника начальника 

управління охорони здоров’я облдержадміністрації Дячука Ю.К. із зазначеного 
питання, враховуючи лист облдержадміністрації щодо внесення цього питання 
на розгляд сесії обласної ради, постійна комісія обласної ради 

 
 

ВИРІШИЛА: 
 
 
Підтримати проект рішення, запропонований облдержадміністрацією та 

внести його на розгляд сесії обласної ради. 
 
 
 
 
Голова простійної комісії 
обласної ради          М.В.Талпа 

 



 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань законності, депутатської діяльності,  
антикорупційної і регуляторної політики, зв’язків з органами 
 місцевого самоврядування та засобами масової інформації 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
21 квітня 2017 року Миколаїв № 13 
 
 
Пpо перейменування Миколаївського обласного 
будинку дитини та внесення змін до його Статуту 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію заступника начальника 

управління охорони здоров’я облдержадміністрації Дячука Ю.К. із зазначеного 
питання, враховуючи лист облдержадміністрації щодо внесення цього питання 
на розгляд сесії обласної ради, постійна комісія обласної ради 

 
 

ВИРІШИЛА: 
 
 
Внести проект рішення, запропонований облдержадміністрацією, на 

розгляд сесії обласної ради. 
 
 
 
 
 
 
Голова постійної комісії 
обласної ради                                      М.В.Талпа  
 

 



 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань законності, депутатської діяльності,  
антикорупційної і регуляторної політики, зв’язків з органами 
 місцевого самоврядування та засобами масової інформації 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
21 квітня 2017 року Миколаїв № 14 
 
 
Пpо внесення змін до Статуту Центру 
олімпійської підготовки з баскетболу та 
командних ігрових видів спорту 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію заступника начальника відділу з 

питань фізичної культури і спорту облдержадміністрації Гінкула В.М. із 
зазначеного питання, враховуючи лист облдержадміністрації щодо внесення 
цього питання на розгляд сесії обласної ради, постійна комісія обласної ради 

 
 

ВИРІШИЛА: 
 
 
Внести проект рішення на розгляд сесії обласної ради. 

 
 
 
 
Голова постійної комісії 
обласної ради                    М.В.Талпа 

 



 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань законності, депутатської діяльності,  
антикорупційної і регуляторної політики, зв’язків з органами 
 місцевого самоврядування та засобами масової інформації 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
21 квітня 2017 року Миколаїв № 15 
 
 
Пpо внесення змін до Статуту Центру 
олімпійської підготовки з пріоритетних видів 
спорту 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію заступника начальника відділу з 

питань фізичної культури і спорту облдержадміністрації Гінкула В.М. із 
зазначеного питання, враховуючи лист облдержадміністрації щодо внесення 
цього питання на розгляд сесії обласної ради, постійна комісія обласної ради 

 
 

ВИРІШИЛА: 
 
 
Підтримати проект рішення та внести його на розгляд сесії обласної ради. 

 
 
 
 
Голова постійної комісії 
обласної ради           М.В.Талпа 
 
 

 



 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань законності, депутатської діяльності,  
антикорупційної і регуляторної політики, зв’язків з органами 
 місцевого самоврядування та засобами масової інформації 

 
В И С Н О В К И 

 
 
21 квітня 2017 року Миколаїв № 16 
 

Пpо затвердження обласної Комплексної програми 
профілактики злочинності та вдосконалення 
системи захисту конституційних прав і свобод 
громадян у Миколаївській області на               
2017-2021 роки 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача сектору взаємодії з 
правоохоронними органами та оборонної роботи апарату 
облдержадміністрації Фісуна Р.П. і зазначеного питання, інформацію щодо 
наданих до обласної ради переліків матеріально-технічних засобів, які 
планується придбати за кошти обласного бюджету на виконання заходів 
обласної Комплексної програми профілактики злочинності та вдосконалення 
прав і свобод громадян у Миколаївській області на 2017-2021 роки начальника 
управління організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного 
реагування головного управління Національної поліції в Миколаївській 
області Романовського Ю.О., заступника начальника управління патрульної 
поліції у місті Миколаєві департаменту патрульної поліції Національної 
поліції України Ігнатьєва С.О., представника управління Служби безпеки 
України Сорокіна Д.І., заступника командира військової частини 3039 з 
громадської безпеки Національної гвардії України Філітовича Д.В., постійна 
комісія обласної ради 

 

ВИРІШИЛА: 
 

 1. Пункт 7.7. розділу 7 "МАТЕРІАЛЬНЕ, ТЕХНІЧНЕ І КАДРОВЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОФІЛАКТИЧНОЇ РОБОТИ" доповнити реченням 
"Вручення матеріально-технічних засобів, придбання яких здійснено за 
рахунок коштів обласного бюджету, проводити за участю депутатів обласної 
ради".   

2. Рекомендувати головному управлінню Національної поліції в 
Миколаївській області надати в постійну комісію інформацію щодо можливості 
відновлення роботи Кривоозерського відділу поліції ГУНП в Миколаївській 
області у зв'язку з погіршенням криміногенної ситуації на території району 
(звернення голови Кривоозерської райдержадміністрації Мірошниченка О.В., 
депутатів обласної ради Наказенка С.Б., Фіцури О.О.). 
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3. Погодити перелік матеріально-технічних засобів, наданий до обласної 
ради головним управлінням Національної поліції в Миколаївській області на 
загальну суму 1 000,0 тис.грн.  

 
4. Погодити перелік матеріально-технічних засобів, наданий до обласної 

ради управлінням Служби безпеки України в Миколаївській області на 
загальну суму 1 000,0 тис.грн. 

 
5. Погодити перелік матеріально-технічних засобів, наданий до обласної 

ради військовою частиною 3039 Національної гвардії України на загальну 
суму 835,5 тис.грн. 

 
6. Погодити перелік матеріально-технічних засобів, наданий до обласної 

ради управлінням патрульної поліції у місті Миколаєві департаменту 
патрульної поліції Національної поліції України на загальну суму           
971,892 тис.грн. 

 
7. Враховуючи вищезазначене внести питання на розгляд сесії обласної 

ради. 
 
 
 
 
Голова постійної комісії 
обласної ради                                       М.В.Талпа  



 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань законності, депутатської діяльності,  
антикорупційної і регуляторної політики, зв’язків з органами 
 місцевого самоврядування та засобами масової інформації 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
21 квітня 2017 року Миколаїв № 17 
 
 
Про звіт обласної державної адміністрації 
щодо виконання у 2016 році завдань та заходів 
Програми економічного і соціального розвитку 
Миколаївської області на 2015-2017 роки 
«Миколаївщина-2017» 
 
 

Розглянувши та обговоривши інформацію з цього питання, враховуючи 
рішення обласної ради № 17 від 30 березня 2017 року щодо повторного 
розгляду питання на сесії обласної ради, постійна комісія обласної ради 
 
 
ВИРІШИЛА: 
 
 

Внести проект рішення на розгляд сесії обласної ради. 
 
 
 
 
 
 
Голова постійної комісії 
обласної ради                                      М.В.Талпа  
 

 



 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань законності, депутатської діяльності,  
антикорупційної і регуляторної політики, зв’язків з органами 
 місцевого самоврядування та засобами масової інформації 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
21 квітня 2017 року Миколаїв № 18 
 
 
Про виконання Комплексної програми соціального захисту 
населення «Турбота» у 2014-2016 роках 
 

Розглянувши та обговоривши інформацію в.о. директора департаменту 
соціального захисту населення облдержадміністрації Бєлкіної Л.П. з цього 
питання, враховуючи рішення обласної ради № 14 від 30 березня 2017 року 
щодо повторного розгляду питання на сесії обласної ради, постійна комісія 
обласної ради 
 
 
ВИРІШИЛА:  
 
 

Внести проект рішення на розгляд сесії обласної ради. 
 
 
 
 
 
Голова постійної комісії 
обласної ради                                      М.В.Талпа  
 

 



 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань законності, депутатської діяльності,  
антикорупційної і регуляторної політики, зв’язків з органами 
 місцевого самоврядування та засобами масової інформації 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
21 квітня 2017 року Миколаїв № 19 
 
 
Про внесення змін та доповень  
до Комплексної програми 
соціального захисту населення «Турбота» 
на період до 2020 року 
 
 

Розглянувши та обговоривши інформацію в.о. директора департаменту 
соціального захисту населення облдержадміністрації Бєлкіної Л.П. з цього 
питання, враховуючи рішення обласної ради № 15 від 30 березня 2017 року 
щодо повторного розгляду питання на сесії обласної ради, постійна комісія 
обласної ради 
 
 
ВИРІШИЛА:  
 
 

Внести проект рішення облдержадміністрації на розгляд сесії обласної 
ради. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Голова постійної комісії 
обласної ради                                      М.В.Талпа  

 

 



 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань законності, депутатської діяльності,  
антикорупційної і регуляторної політики, зв’язків з органами 
 місцевого самоврядування та засобами масової інформації 

 
В И С Н О В К И 

 
 
21 квітня 2017 року Миколаїв № 20 
 
 
Про внесення змін до обласної програми 
«Безбар'єрна Миколаївщина» на період до 2020 року 
 

Розглянувши та обговоривши інформацію в.о. директора департаменту 
соціального захисту населення облдержадміністрації Бєлкіної Л.П. з цього 
питання, враховуючи рішення обласної ради № 16 від 30 березня 2017 року 
щодо повторного розгляду питання на сесії обласної ради, постійна комісія 
обласної ради 
 
 
ВИРІШИЛА:  
 
 

Внести питання на розгляд  сесії обласної ради. 
 
 
 
 
 

 
Голова постійної комісії 
обласної ради                                      М.В.Талпа  

 

 



 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань законності, депутатської діяльності,  
антикорупційної і регуляторної політики, зв’язків з органами 
 місцевого самоврядування та засобами масової інформації 

 
В И С Н О В К И 

 
21 квітня 2017 року Миколаїв № 21 
 
Про хід виконання рішення обласної ради від 10 листопада  
2016 року № 8 «Про звіт начальника управління охорони 
здоров’я облдержадміністрації Капусти М.О. щодо  
організації системи охорони здоров’я у лікарняних  
закладах Миколаївської області» 
 

Розглянувши та обговоривши інформацію з цього питання, постійна 
комісія обласної ради 
 
 
ВИРІШИЛА: 

 
 
Внести проект рішення на розгляд сесії обласної ради. 

 
 
 
 
 
 
 
Голова постійної комісії 
обласної ради                                      М.В.Талпа  
 

 



 

 

 

 

 

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 

 
 
21 квітня 2017 року Миколаїв № 22 
 
 
Про визнання таким, що втратило чинність 
рішення обласної ради від 30 липня 2015 року          
№ 11 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію із зазначеного питання, 

враховуючи лист облдержадміністрації щодо внесення цього питання на 
розгляд сесії обласної ради, постійна комісія обласної ради 

 
 

ВИРІШИЛА: 
 
 
Підтримати проект рішення, внести питання на сесію.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Голова постійної комісії 
обласної ради                                      М.В.Талпа  
 

 



 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань законності, депутатської діяльності,  
антикорупційної і регуляторної політики, зв’язків з органами 
 місцевого самоврядування та засобами масової інформації 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
21 квітня 2017 року Миколаїв № 23 
 
 
Про перейменування комунального підприємства 
Миколаївської обласної ради «Агентство 
розвитку» та внесення змін до його Статуту 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію із зазначеного питання, 

враховуючи лист облдержадміністрації щодо внесення цього питання на 
розгляд сесії обласної ради, постійна комісія обласної ради 

 
 

ВИРІШИЛА: 
 
 
Підтримати проект рішення, внести питання на сесію.  

 
 
 
 
 
 
Голова постійної комісії 
обласної ради                                      М.В.Талпа  
 

 



 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань законності, депутатської діяльності,  
антикорупційної і регуляторної політики, зв’язків з органами 
 місцевого самоврядування та засобами масової інформації 

 
В И С Н О В К И 

 
 
21 квітня 2017 року Миколаїв № 24 
 
 
Про затвердження Програми розвитку 
комунального підприємства «Миколаївський 
міжнародний аеропорт» на 2017-2020 роки 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію із зазначеного питання, 

враховуючи лист облдержадміністрації щодо внесення цього питання на 
розгляд сесії обласної ради, постійна комісія обласної ради 

 
 

ВИРІШИЛА: 
 
 
Підтримати проект рішення, внести питання на сесію.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Голова постійної комісії 
обласної ради                                      М.В.Талпа  
 

 



 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань законності, депутатської діяльності,  
антикорупційної і регуляторної політики, зв’язків з органами 
 місцевого самоврядування та засобами масової інформації 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
21 квітня 2017 року Миколаїв № 25 
 
 
Про визнання таким, що втратило чинність 
рішення обласної ради від 12 березня 2016 року  
№ 41. 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію із зазначеного питання, 

враховуючи лист облдержадміністрації щодо внесення цього питання на 
розгляд сесії обласної ради, постійна комісія обласної ради 

 
 

ВИРІШИЛА: 
 
 
Підтримати проект рішення, внести питання на сесію.  

 
 
 
 
 
Голова постійної комісії 
обласної ради                                      М.В.Талпа  
 

 



 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань законності, депутатської діяльності,  
антикорупційної і регуляторної політики, зв’язків з органами 
 місцевого самоврядування та засобами масової інформації 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
21 квітня 2017 року Миколаїв № 26 
 
 
Про перейменування комунального підприємства 
«Обласне архітектурно-планувальне бюро» 
Миколаївської обласної ради та внесення змін до 
його Статуту 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію із зазначеного питання, 

враховуючи лист облдержадміністрації щодо внесення цього питання на 
розгляд сесії обласної ради, постійна комісія обласної ради 

 
 

ВИРІШИЛА: 
 
 
Підтримати проект рішення, внести питання на сесію. 

 
 
 
 
 
Голова постійної комісії 
обласної ради                                      М.В.Талпа  
 

 



 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань законності, депутатської діяльності,  
антикорупційної і регуляторної політики, зв’язків з органами 
 місцевого самоврядування та засобами масової інформації 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
21 квітня 2017 року Миколаїв № 27 
 
Про внесення змін до Положення про 
комунальний заклад «Миколаївський центр 
соціально-психологічної реабілітації дітей» 
Миколаївської обласної ради. 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію із зазначеного питання, 
враховуючи лист облдержадміністрації щодо внесення цього питання на 
розгляд сесії обласної ради, постійна комісія обласної ради констатує таке. 

Метою внесення змін до Положення про комунальний заклад 
«Миколаївський центр соціально-психологічної реабілітації дітей» 
Миколаївської обласної ради є створення в центрі підрозділу реабілітації дітей, 
які постраждали від насильства, жорстокого поводження з ними, 
кіберзлочинності (кібербулінгу) та належать до групи ризику, та збільшення 
кількості вихованців зазначеного закладу (з 80 до 100 місць).  

В зв’язку зі збільшенням кількості дітей, створення ще одного підрозділу, 
на матеріально-технічній базі Радсадівського соціально-реабілітаційного 
центру служби у справах дітей Миколаївської райдержадміністрації, який 
ліквідовано розпорядженням голови Миколаївської райдержадміністрації від   
20 січня 2017 року № 18-р «Про ліквідацію Радсадівського соціально-
реабілітаційного центру служби у справах дітей райдержадміністрації» буде 
розміщено дітей-вихованців центру в кількості 20 чоловік.  
 В результаті прийняття цього рішення очікується збереження 
матеріально-технічної бази Радсадівського соціально-реабілітаційного центру 
служби у справах дітей Миколаївської райдержадміністрації, забезпечення 
захисту прав дітей, недопущення їх безпритульності та бездоглядності на 
території області, в тому числі і Миколаївського району, поліпшення рівня 
обслуговування державними органами дітей з сімей, які опинилися у складних 
життєвих обставинах, функціонально-неспроможних сімей, сімей, у яких діти 
постраждали від насильства, жорстокого поводження з ними, кіберзлочинності 
(кібербулінгу) та належать до групи ризику. 

 



               2 
 

Прийняття та реалізація відповідного Проекту рішення потребує 
виділення додаткових фінансових коштів на якісне функціонування 
комунального закладу «Миколаївський центр соціально-психологічної 
реабілітації дітей» Миколаївської обласної ради, який розрахований на           
100 місць, з метою забезпечення дітей продуктами харчування, медикаментами, 
на оплату комунальних послуг, заробітної плати працівникам та інші потреби з 
розрахунку на 8 місяців поточного року на 1 300,00 тис. грн.  

Враховуючи вищезазначене, постійна комісія обласної ради 
 
 

ВИРІШИЛА: 
 
 
Підтримати проект рішення, внести питання на розгляд сесії.  

 
 
 
 
 
 
 
Голова постійної комісії 
обласної ради                                         М.В.Талпа  
 



 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань законності, депутатської діяльності,  
антикорупційної і регуляторної політики, зв’язків з органами 
 місцевого самоврядування та засобами масової інформації 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
21 квітня 2017 року Миколаїв № 28 
 
 
Про внесення змін до обласної програми «Молодь 
Миколаївщини» на  2016-2020 роки. 
 
 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію із зазначеного питання, 

враховуючи лист облдержадміністрації щодо внесення цього питання на 
розгляд сесії обласної ради, постійна комісія обласної ради 

 
 

ВИРІШИЛА: 
 
 
Підтримати проект рішення, внести питання на розгляд сесії.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Голова постійної комісії 
обласної ради                                      М.В.Талпа  
 
 

 



 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань законності, депутатської діяльності,  
антикорупційної і регуляторної політики, зв’язків з органами 
 місцевого самоврядування та засобами масової інформації 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
21 квітня 2017 року Миколаїв № 29 
 
 
Про внесення змін до обласної Програми 
відпочинку та оздоровлення дітей Миколаївської 
області на 2014-2018 роки  . 
 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію із зазначеного питання, 

враховуючи лист облдержадміністрації щодо внесення цього питання на 
розгляд сесії обласної ради, постійна комісія обласної ради 

 
 

ВИРІШИЛА: 
 
 
Підтримати проект рішення, внести питання на розгляд сесії.  

 
 
 
 
 
Голова постійної комісії 
обласної ради                                      М.В.Талпа  
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