
  

 

 

 
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 

 
від 04 березня 2020 року Миколаїв № 33 
 
 
Всього членів постійної комісії – 10 
 
Присутні: Головчанський А., Резніков І., Ніколенко А., Казюка О., 

Каражей О., Крет Ю. 
 

Відсутні: Власенко А., Катрич А., Поліщук Т., Вовненко Є. 
 

Головуючий: Головчанський А. 
 

Запрошені: Удовиченко Олена Олександрівна – директор департаменту 
освіти і науки облдержадміністрації, Черненко Оксана Іванівна – 
заступник начальника управління охорони здоров'я 
облдержадміністрації, Сікорський Сергій Васильович – 
виконувач обов’язків начальника управління інфраструктури 
облдержадміністрації, Пономарьова Ірина Євгенівна - начальник 
служби у справах дітей Миколаїської облдержадміністрації, 
Лущенко Володимир Вікторович – директор КНП «Новобузька 
центральна районна лікарня» Новобузької районної ради, 
Каражей Олександр Михайлович – начальник управління 
екології та природних ресурсів облдержадміністрації, Лукін Ілля 
Леонідович – начальник управління капітального будівництва 
облдержадміністрації, Бабенко Віталій Анатолійович – 
начальник Державної екологічної інспекції у Миколаївській 
області.Твердий Іван Павлович – начальник Південно-
Української гідрологічної експедиції, Бурдюжан Олена 
Володимирівна – виконуючий обов’язки Новопавлівського 
сільського голови, Мухарський Леонід Георгійович – 
Веснянський сільський голова, Шевченко Леонід Іванович – 
голова ініціативної групи мікрорайонів Варварівка та Велика 
Корениха, Хлань Олександр Володимирович – виконувач 
обов’язків начальника Регіонального офісу водних ресурсів у 
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Миколаївській області, Куценко Сергій Володимирович - 
директор регіонального ландшафтного парку «Приінгульський», 
Гаркавенко Василь Васильович – голова Новобузької районної 
ради, Лозовий Сергій Іванович – Софіївський сільський голова, 
Лагодієнко Максим Олександрович – Новобузький міський 
голова, Купченко Олександр Олексійович – представник 
громади села Секретарка Кривоозерського району, Петров 
Анатолій Леонідович - голова Баштанської районної ради, 
Мезіна Тетяна Андріївна - голова Снігурівської районної ради, 
Кальченко Олексій Миколайович - директор КП 
«Миколаївбудреконструкція», Рубський Іван Васильович – 
Баштанський міський голова, Луков Віталій Дмитрович - 
Вознесенський міський голова, Мезенко Денис Анатолійович– 
голова Березанської райдержадміністрації, Коротков В’ячеслав 
Васильович – представник громади Єланецького району, 
Щербина Ігор Олегович – головний спеціаліст Миколаївського 
обласного управління лісового та мисливського господарства, 
Таранеко Олександр Анатолійович – Прибужанівський сільский 
голова, Лесик Валентина Василівна – перший заступник 
начальника Миколаївського обласного управління лісового та 
мисливського господарства, Гурко Анатолій Андрійович - 
ветеран праці, Гладков Євгеній Леонідович – начальник 
управління житлово-комунального господарства 
облдержадміністрації, Гайдабас Олена Леонідівна – начальник 
відділу адміністрування екологічного податку, рентної плати та 
місцевих податків і зборів ГУ ДПС у Миколаївській області, 
Ляхов Олександр Тимофійович - Кам’яномостівський сільський 
голова Первомайського району, Калнаус Олег Робертович - 
виконувач обов’язків начальника головного управління 
Держпродспоживслужби в Миколаївській області, Чмирьова 
Ірина Євгенівна - начальник управління агропромислового 
розвитику Первомайської райдержадміністрації. 

 
У засіданні постійної комісії взяли участь: Москаленко В. – голова 

обласної ради, Кротов А. – заступник голови обласної ради, депутати обласної 
ради: Невінчанний М., Кухта І., Лучний М., Бондар О., Демченко Т.,         
Воронок А., Гладун С., Фроленко В. 
 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1. Про реорганізацію Миколаївського обласного центру здоров’я 
Миколаївської обласної ради шляхом перетворення у комунальне некомерційне 
підприємство «Миколаївський регіональний центр громадського здоров’я 
Миколаївської обласної ради». 
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2. Про зміну типу та найменувань закладів освіти обласного 
підпорядкування та затвердження статутів у новій редакції. 

3. Про управління майном спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст Миколаївської області. 

4. Про внесення змін до Положення про порядок призначення на посаду 
та звільнення з посади керівників об’єктів, що належать до спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області. 

5. Про внесення змін до Комплексної програми захисту прав дітей 
Миколаївської області «Дитинство» на 2018-2020 роки.  

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

7. Про виконання заходів Програми розвитку автомобільних доріг 
загального користування Миколаївської області у 2018 - 2019 роках.  

8. Про надання згоди на безоплатну передачу нерухомого майна, 
розташованого за адресою: Миколаївська область, Братський район,                                   
с. Новомар’ївка, вул. Данила Галицького (Куйбишева), 15, зі спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області у комунальну 
власність територіальної громади с. Новомар’ївка. 

Інформує: Черненко Оксана Іванівна – заступник начальника 
управління охорони здоров'я облдержадміністрації. 

Інформує: Удовиченко Олена Олександрівна – директор 
департаменту освіти і науки облдержадміністрації. 

Інформує: Москаленко Вікторія Вікторівна – голова обласної 
ради. 

Інформує: Москаленко Вікторія Вікторівна – голова обласної 
ради. 

Інформує: Пономарьова Ірина Євгенівна - начальник служби у 
справах дітей Миколаїської облдержадміністрації. 

Інформує: Москаленко Вікторія Вікторівна – голова обласної 
ради. 

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

Інформує: Москаленко Вікторія Вікторівна – голова обласної 
ради. 
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9. Про відзначення у Миколаївській області 75-ї річниці Перемоги 
Великої Вітчизняної війни. 

10. Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Президента 
України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо перегляду 
законопроєкту «Про повну загальну середню освіту». 

11. Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Президента 
України, Кабінету Міністрів України щодо визначення опорною Новобузьку 
центральну районну лікарню. 

12. Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Комітету 
Верховної Ради України з питань бюджету та Кабінету Міністрів України щодо 
перерозподілу екологічного податку. 

13. Про наявність обставин непереборної сили та перелік суб’єктів 
господарювання, що постраждали внаслідок таких обставин. 

14. Про депутатський запит депутата обласної ради Катрича А.П. 

15. Про депутатський запит депутата обласної ради Невінчанного М.А. 

16. Про депутатський запит депутата обласної ради Воронок А.В. 

 
Різне. 
 

Інформує: Кротов Андрій Олександрович – заступник голови 
обласної ради. 

Інформує: Кротов Андрій Олександрович – заступник голови 
обласної ради. 

Інформує: Лущенко Володимир Вікторович – директор КНП 
«Новобузька центральна районна лікарня» Новобузької 
районної ради. 

Доповідач: Головчанський Андрій Всеволодович – заступник 
голови постійної комісії обласної ради. 

Доповідач: Кротов Андрій Олександрович – заступник голови 
обласної ради . 

Доповідач: Катрич Анатолій Петрович - депутат обласної ради. 

Доповідач: Невінчанний Максим Андрійович - депутат обласної 
ради. 

Доповідач: Воронок Анна Вадимівна - депутат обласної ради. 
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1. Про надання погодження щодо продажу на аукціоні спеціального 
дозволу на користування надрами з метою геологічного вивчення, у тому числі 
дослідно-промислової розробки мінеральних природних столових вод ділянки 
надр в с. Новопавлівка, де розташована свердловина № 3-г, що знаходиться у 
Врадіївському районі Миколаївської області. 

 
Доповідачі: Твердий Іван Павлович – начальник Південно-

Української гідрологічної експедиції. 
Бурдюжан Олена Володимирівна – виконуючий 
обов’язки Новопавлівського сільського голови. 

 
2. Про надання погодження щодо продажу на аукціоні спеціального 

дозволу на користування надрами з метою геологічного вивчення, у тому числі 
дослідно-промислової розробки Веснянської ділянки кварцових пісків, яка 
знаходиться у Миколаївському районі Миколаївської області. 

 
Доповідачі: Твердий Іван Павлович – начальник Південно-

Української гідрологічної експедиції. 
Мухарський Леонід Георгійович – Веснянський 
сільський голова. 

 
3. Про надання погодження щодо продажу на аукціоні спеціального 

дозволу на користування надрами з метою геологічного вивчення, у тому числі 
дослідно-промислової розробки Кривобалківської ділянки кварцових пісків, яка 
знаходиться у Миколаївському районі Миколаївської області. 

 
Доповідачі: Твердий Іван Павлович – начальник Південно-

Української гідрологічної експедиції. 
Мухарський Леонід Георгійович – Веснянський 
сільський голова. 

 
4. Про перелік спеціальних дозволів на користування надрами, які 

анульовано та дія яких зупинена згідно з наказом Держгеонадр від 16.09.2019 
№ 338 (ТОВ «Первомайський спеціалізований кар’єр», ТОВ «МЄНТОР-БУД»). 

 
Доповідач: Твердий Іван Павлович – начальник Південно-

Української гідрологічної експедиції. 
 
5. Про колективне звернення мешканців міста Миколаєва стосовно 

неконтрольованого забору води з артезіанської свердловини, яка розташована 
на території колишнього піонертабору «Тимурівець» в селі Весняне 
Миколаївського району. 

 
Доповідачі: Шевченко Леонід Іванович – голова ініціативної групи 

мікрорайонів Варварівка та Велика Корениха. 
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Каражей Олександр Михайлович – начальник 
управління екології та природних ресурсів 
облдержадміністрації. 
Заворотня Ірина Костянтинівна – заступник начальника 
Державної екологічної інспекції у Миколаївській 
області. 

 
6. Про депутатське звернення депутата обласної ради Бондаря О. щодо 

будівництва ТОВ «Альтген» нової МГЕС на донному водовипуску 
Софіївського водосховища біля с. Софіївка Новобузького району 
Миколаївської області. 

 
Інформують: Хлань Олександр Володимирович – виконувач 

обов’язків начальника Регіонального офісу водних 
ресурсів у Миколаївській області. 
Куценко Сергій Володимирович - директор 
регіонального ландшафтного парку «Приінгульський». 
Бондар Олександр Олександрович – депутат обласної 
ради. 
Лучний Микола Михайлович - депутат обласної ради. 
Гаркавенко Василь Васильович – голова Новобузької 
районної ради. 
Каражей Олександр Михайлович – начальник 
управління екології та природних ресурсів 
облдержадміністрації. 
Лозовий Сергій Іванович – Софіївський сільський 
голова. 

 
7. Про хід виконання робіт із реконструкції системи водоочистки 

каналізаційних стічних вод з використанням очистних споруд типу «BIOTAL» 
за адресою: м. Новий Буг, вул. Радісна, 42. 

Інформують: Лукін Ілля Леонідович – начальник управління 
капітального будівництва облдержадміністрації. 
Лагодієнко Максим Олександрович – Новобузький 
міський голова. 
Гаркавенко Василь Васильович – голова Новобузької 
районної ради. 
Каражей Олександр Михайлович – начальник 
управління екології та природних ресурсів 
облдержадміністрації. 

 

8. Про додаткове виділення коштів із обласного бюджету на продовження 
робіт зі створення еколого-освітнього центру регіонального ландшафтного 
парку «Приінгульський». 
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Інформують: Куценко Сергій Володимирович - директор 
регіонального ландшафтного парку «Приінгульський». 
Каражей Олександр Михайлович – начальник 
управління екології та природних ресурсів 
облдержадміністрації. 

 
9. Про звернення громади села Секретарка Кривоозерського району щодо 

екологічної ситуації, яка склалася внаслідок припинення течії по руслу річки 
Гнилюха через замулення в селі Секретарка Кривоозерського району. 
 

Доповідачі: Хлань Олександр Володимирович – виконувач 
обов’язків начальника Регіонального офісу водних 
ресурсів у Миколаївській області. 
Каражей Олександр Михайлович – начальник 
управління екології та природних ресурсів 
облдержадміністрації. 
Заворотня Ірина Костянтинівна – заступник начальника 
Державної екологічної інспекції у Миколаївській 
області. 
Купченко Олександр Олексійович – представник 
громади села Секретарка Кривоозерського району. 

 
10. Про реорганізацію Баштанського та Снігурівського міжрайонного 

управління водного господарства шляхом приєднання до управління каналів 
річки Інгулець. 

 
Доповідачі: Хлань Олександр Володимирович – виконувач 

обов’язків начальника Регіонального офісу водних 
ресурсів у Миколаївській області. 
Петров Анатолій Леонідович - голова Баштанської 
районної ради. 
Мезіна Тетяна Андріївна - голова Снігурівської 
районної ради. 

 
11. Про звернення Басейнової ради річок Причорномор’я про 

фінансування заходів щодо екологічного оздоровлення річок, відновлення 
екологічно-безпечних умов проживання населення і господарської діяльності із 
природоохоронного фонду Миколаївської області. 

 

Доповідачі: Каражей Олександр Михайлович – член Басейнової 
ради річок Причорномор’я, начальник управління 
екології та природних ресурсів облдержадміністрації. 
Хлань Олександр Володимирович – виконувач 
обов’язків начальника Регіонального офісу водних 
ресурсів у Миколаївській області. 
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12. Про продовження фінансування робіт стосовно реалізації проектів 
«Реконструкція дамби-переїзду ставка на території Баштанської міської ради 
Баштанського району Миколаївської області (в тому числі коригування 
проєктно-кошторисної документації та проведення експертизи)» та «Нове 
будівництво системи водовідведення по вул. Квітнева в м. Баштанка 
Миколаївської області». 

 
Доповідачі: Лукін Ілля Леонідович – начальник управління 

капітального будівництва облдержадміністрації. 
Кальченко Олексій Миколайович - директор                 
КП «Миколаївбудреконструкція». 
Рубський Іван Васильович – Баштанський міський 
голова. 

 
13. Про продовження робіт із реконструкції КНС-1 та фінансування 

нового проєкту по КНС-3 в місті Вознесенськ. 
 

Доповідачі: Лукін Ілля Леонідович – начальник управління 
капітального будівництва облдержадміністрації. 
Луков Віталій Дмитрович - Вознесенський міський 
голова. 
Каражей Олександр Михайлович – начальник 
управління екології та природних ресурсів 
облдержадміністрації. 

 
14. Про завершення робіт з реконструкції споруд очищення стічних вод 

селища Березанка Березанського району. 
 

Доповідачі: Лукін Ілля Леонідович – начальник управління 
капітального будівництва облдержадміністрації. 
Кальченко Олексій Миколайович - директор                 
КП «Миколаївбудреконструкція». 
Мезенко Денис Анатолійович– голова Березанської 
райдержадміністрації. 
Хоміцький Валерій Альбінович – Березанський 
селищний голова. 
Каражей Олександр Михайлович – начальник 
управління екології та природних ресурсів 
облдержадміністрації. 

 

15. Про звернення Славутської міської ради Хмельницької області щодо 
сприяння у збільшенні в 2020 році розміру субвенції на соціально-економічну 
компенсацію ризиків населення, що проживає в зоні спостереження. 

 
Доповідач: Лукін Ілля Леонідович – начальник управління 

капітального будівництва облдержадміністрації. 
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16. Про депутатське звернення депутата обласної ради Демченко Т. про 
ситуацію, яка склалася стосовно роботи Єланецького мисливсько-рибальського 
господарства. 

 
Інформують: Демченко Тетяна Василівна – депутат обласної ради. 

Коротков В’ячеслав Васильович – представник громади 
Єланецького району. 
Щербина Ігор Олегович – головний спеціаліст 
Миколаївського обласного управління лісового та 
мисливського господарства. 
Заворотня Ірина Костянтинівна – заступник начальника 
Державної екологічної інспекції у Миколаївській 
області. 

 
17. Про звернення Прибужанівської сільської об’єднаної територіальної 

громади Вознесенського району щодо несанкціонованої вирубки дерев у 
полезахисних лісових смугах на території сільської ради. 

 
Доповідачі: Таранеко Олександр Анатолійович – Прибужанів-ський 

сільский голова. 
Лесик Валентина Василівна – перший заступник 
начальника Миколаївського обласного управління 
лісового та мисливського господарства. 

 
18. Про звернення ветерана праці Гурка А. щодо необхідності видалення 

аварійно-небезпечних дерев у населених пунктах та вздовж доріг 
Миколаївської області. 

 
Доповідачі: Гурко Анатолій Андрійович - ветеран праці. 

Каражей Олександр Михайлович – начальник 
управління екології та природних ресурсів 
облдержадміністрації. 
Гладков Євгеній Леонідович – начальник управління 
житлово-комунального господарства облдерж-
адміністрації. 

 
19. Про приведення у відповідність до вимог діючого законодавства 

ставок рентної плати за заготівлю другорядних лісових матеріалів, здійснення 
побічних лісових користувань та використання корисних властивостей лісів, 
зокрема, встановлення ставки рентної плати за довгострокове тимчасове 
користування лісами та звернення Чернігівської обласної ради з цього питання. 

 
Доповідачі: Гайдабас Олена Леонідівна – начальник відділу 

адміністрування екологічного податку, рентної плати та 
місцевих податків і зборів ГУ ДПС у Миколаївській 
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області. 
Лесик Валентина Василівна – перший заступник 
начальника Миколаївського обласного управління 
лісового та мисливського господарства. 

 
20. Про спалах захворювання на африканську чуму свиней (АЧС) у 

приватному господарстві Куртій Н. в селищі Кам’яний Міст Первомайського 
району. 

 
Доповідачі: Ляхов Олександр Тимофійович - Кам’яномостівський 

сільський голова Первомайського району. 
Калнаус Олег Робертович - виконувач обов’язків 
начальника головного управління Держпрод-
споживслужби в Миколаївській області. 
Чмирьова Ірина Євгенівна - начальник управління 
агропромислового розвитику Первомайської райдерж-
адміністрації. 

 
21. Про звернення депутатів Ташинської сільської ради Березанського 

району щодо фактів несанкціонованого розорювання унікальних природних 
комплексів – цілинних степових масивів на узбережжі акваторії Тилігульського 
лиману поблизу села Ташине. 

 
Доповідачі: депутати Ташинської сільської ради Березанського 

району. 
 
На початку засідання депутатом обласної ради Резніковим І. 

запропоновано внести в порядок денний засідання постійної комісії у розділ 
різне депутатське звернення щодо виділення коштів при перерозподілі 
залишків обласного бюджету 2019 року для закінчення будівництва спортивної 
зали Мішковської ЗОШ, згідно проєкту виконаному у грудні 2019 року. 
 
За пропозицію Резнікова І. проголосовано: 
 
Всього депутатів -10. 
Присутніх – 6. 
«За» - 6. 
«Утримався» - 0. 
«Проти» - 0. 
 

Також, депутатом обласної ради Резніковим І. запропоновано внести в 
порядок денний засідання постійної комісії у розділ різне звернення щодо 
незадовільної роботи начальника Державної екологічної інспекції у 
Миколаївській області Бабенка В. 
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За пропозицію Резнікова І. проголосовано: 
 
Всього депутатів -10. 
Присутніх – 6. 
«За» - 6. 
«Утримався» - 0. 
«Проти» - 0. 

 
Крім цього, депутатом обласної ради Демченко Т. запропоновано внести 

в порядок денний засідання постійної комісії у розділ різне звернення щодо 
проведення чергової сесії обласної ради. 
 
За пропозицію Демченко Т. проголосовано: 
 
Всього депутатів -10. 
Присутніх – 6. 
«За» - 6. 
«Утримався» - 0. 
«Проти» - 0. 

 
Також у зв’язку із відстуністю проєкту рішення, який повинний бути 

підготовлений департаментом освіти і науки облдержадміністрації, вирішено 
виключити з порядку денного питання № 10 «Про Звернення депутатів 
Миколаївської обласної ради до Президента України, Верховної Ради України, 
Кабінету Міністрів України щодо перегляду законопроєкту «Про повну 
загальну середню освіту». 

 
За цю пропозицію проголосовано: 
 
Всього депутатів -10. 
Присутніх – 6. 
«За» - 6. 
«Утримався» - 0. 
«Проти» - 0. 

 
 
 

За порядок денний проголосовано: 
Всього депутатів – 10. 
Присутніх – 6. 
«За» - 6. 
«Утримався» - 0. 
«Проти» - 0. 
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СЛУХАЛИ: 1. Про реорганізацію Миколаївського обласного центру 
здоров’я Миколаївської обласної ради шляхом перетворення у комунальне 
некомерційне підприємство «Миколаївський регіональний центр громадського 
здоров’я Миколаївської обласної ради». 

 
Доповідач: Черненко Оксана Іванівна – заступник начальника 

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

 
Головчанський А., Резніков І., Ніколенко А., Каражей О., 
Крет Ю. 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: Всього членів комісії -10. 

Присутні – 6. 
«За»-5. 
«Утримався»-1 (Ніколенко А.). 
«Проти»-0. 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято. 
 
СЛУХАЛИ: 2. Про зміну типу та найменувань закладів освіти обласного 

підпорядкування та затвердження статутів у новій редакції. 
 

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

У обговоренні 
взяли участь: 

 
Головчанський А., Резніков І., Ніколенко А., Каражей О. 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: Всього членів комісії -10. 

Присутні-6. 
«За»-0. 
«Утримався»- 6. 
«Проти»-0. 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято. 
 
СЛУХАЛИ: 3. Про управління майном спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст Миколаївської області. 
 

Доповідач: Москаленко Вікторія Вікторівна – голова обласної ради. 

У обговоренні 
взяли участь: 

 
Головчанський А., Резніков І., Ніколенко А., Каражей О., 
Крет Ю. 

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

 
СЛУХАЛИ: 4. Про внесення змін до Положення про порядок 

призначення на посаду та звільнення з посади керівників об’єктів, що належать 
до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської 
області. 

 
Доповідач: Москаленко Вікторія Вікторівна – голова обласної ради. 
У обговоренні 
взяли участь: 

 
Головчанський А., Резніков І., Ніколенко А., Каражей О. 

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

 
СЛУХАЛИ: 5. Про внесення змін до Комплексної програми захисту прав 

дітей Миколаївської області «Дитинство» на 2018-2020 роки. 
 

Доповідач: Пономарьова Ірина Євгенівна - начальник служби у справах 
дітей Миколаїської облдержадміністрації. 

У обговоренні 
взяли участь: 

 
Головчанський А., Резніков І., Каражей О., Казюка О. 

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

СЛУХАЛИ: 6. Про внесення змін та доповнень до Комплексної програми 
соціального захисту населення «Турбота» на період до 2020 року. 

 
Доповідач: Москаленко Вікторія Вікторівна – голова обласної ради. 
У обговоренні 
взяли участь: 

 
Головчанський А., Резніков І., Ніколенко А., Каражей О., 
Крет Ю. 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: одноголосно. 
ВИРІШИЛИ: (висновки № 4 додаються). 

 
СЛУХАЛИ: 7. Про виконання заходів Програми розвитку автомобільних 

доріг загального користування Миколаївської області у 2018 - 2019 роках. 
 

Доповідач: Сікорський Сергій Васильович – в.о. начальника управління 
інфраструктури облдержадміністрації. 
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У обговоренні 
взяли участь: 

 
Головчанський А., Резніков І., Ніколенко А., Каражей О. 

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

 
СЛУХАЛИ: 8. Про надання згоди на безоплатну передачу нерухомого 

майна, розташованого за адресою: Миколаївська область, Братський район,                                   
с. Новомар’ївка, вул. Данила Галицького (Куйбишева), 15, зі спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області у комунальну 
власність територіальної громади с. Новомар’ївка. 

 
Доповідач: Москаленко Вікторія Вікторівна – голова обласної ради. 
У обговоренні 
взяли участь: 

 
Головчанський А., Резніков І., Ніколенко А., Крет Ю. 

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

 
СЛУХАЛИ: 9. Про відзначення у Миколаївській області 75-ї річниці 

Перемоги Великої Вітчизняної війни. 
 

Доповідач: Кротов Андрій Олександрович – заступник голови обласної 
ради. 

У обговоренні 
взяли участь: 

 
Головчанський А., Резніков І., Ніколенко А., Каражей О., 
Крет Ю, Казюка О. 

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

СЛУХАЛИ: 10. Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до 
Президента України, Кабінету Міністрів України щодо визначення опорною 
Новобузьку центральну районну лікарню. 

 
Доповідач: Лущенко Володимир Вікторович – директор КНП 

«Новобузька центральна районна лікарня» Новобузької 
районної ради. 

У обговоренні 
взяли участь: 

 
Головчанський А., Ніколенко А., Каражей О. 

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

 
СЛУХАЛИ: 11. Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до 

Комітету Верховної Ради України з питань бюджету та Кабінету Міністрів 
України щодо перерозподілу екологічного податку. 

 
Доповідач: Головчанський Андрій Всеволодович – заступник голови 

постійної комісії обласної ради. 
У обговоренні 
взяли участь: 

 
Резніков І., Ніколенко А., Каражей О., Крет Ю. 

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

 
СЛУХАЛИ: 12. Про наявність обставин непереборної сили та перелік 

суб’єктів господарювання, що постраждали внаслідок таких обставин. 
 

Доповідач: Кротов Андрій Олександрович – заступник голови обласної 
ради. 

У обговоренні 
взяли участь: 

 
Головчанський А., Резніков І., Ніколенко А., Каражей О. 

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

СЛУХАЛИ: 1. Про депутатське звернення депутата обласної ради 
Бондаря О. щодо будівництва ТОВ «Альтген» нової МГЕС на донному 
водовипуску Софіївського водосховища біля с. Софіївка Новобузького району 
Миколаївської області. 

 
Доповідачі: Бондар Олександр Олександрович – депутат обласної ради. 

Лучний Микола Михайлович - депутат обласної ради. 
Куценко Сергій Володимирович - директор регіонального 
ландшафтного парку «Приінгульський». 
Гаркавенко Василь Васильович – голова Новобузької 
районної ради. 
Каражей Олександр Михайлович – начальник управління 
екології та природних ресурсів облдержадміністрації. 
Лозовий Сергій Іванович – Софіївський сільський голова. 
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У обговоренні 
взяли участь: 

 
Головчанський А., Резніков І., Ніколенко А., Каражей О., 
Крет Ю. 

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

СЛУХАЛИ: 2. Про депутатське звернення депутата обласної ради 
Резнікова І. щодо виділення коштів при перерозподілі залишків обласного 
бюджету 2019 року для закінчення будівництва спортивної зали Мішковської 
ЗОШ, згідно проєкту виконаному у грудні 2019 року. 

 
Доповідач: Резніков Ілля Борисович – депутат обласної ради. 
У обговоренні 
взяли участь: 

 
Головчанський А., Каражей О., Крет Ю. 

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

СЛУХАЛИ: 3. Про депутатське звернення депутата обласної ради 
Резнікова І. щодо незадовільної роботи начальника Державної екологічної 
інспекції у Миколаївській області Бабенка В. 

 
Доповідач: Резніков Ілля Борисович – депутат обласної ради. 
У обговоренні 
взяли участь: 

 
Головчанський А., Ніколенко А., Каражей О., Крет Ю., 
Казюка О. 

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

СЛУХАЛИ: 4. Про депутатське звернення депутата обласної ради 
Демченко Т. щодо проведення чергової сесії обласної ради. 

 
Доповідач: Демченко Тетяна Василівна - депутат обласної ради. 
У обговоренні 
взяли участь: 

 
Головчанський А., Резніков І., Ніколенко А., Каражей О. 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: одноголосно. 
ВИРІШИЛИ: (рекомендації № 4 додаються). 
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Після розгляду зазначених вище питань, засідання постійної комісії 
обласної ради покинув депутат обласної ради Ніколенко А. Залишилося 5 
членів постійної комісії (Головчанський А., Резніков І., Каражей О., Крет Ю., 
Казюка О.), що унеможливило прийняття рішень (для кворуму потрібно 6 осіб). 

Засідання постійної комісії вирішено закрити. 
 

Після цього заслухано депутата обласної ради Демченко Т. з питання 
порядку денного: «Про депутатське звернення депутата обласної ради 
Демченко Т. про ситуацію, яка склалася стосовно роботи Єланецького 
мисливсько-рибальського господарства». 

Через відсутність кворуму, вирішено повернутися до розгляду цього 
питання на наступному засіданні постійної комісії та запросити предстаників 
Державної екологічної інспекції у Миколаївській області для розгляду питання 
по суті. 
 
 
 
 
Заступник голови 
постійної комісії обласної ради            Андрій ГОЛОВЧАНСЬКИЙ 



 

 

 

 

 

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 

 
від 04 березня 2020 року Миколаїв № 1 
 
 
Про управління майном спільної 
власності територіальних громад, сіл, 
селищ, міст Миколаївської області 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, постійна комісія 
обласної ради  

 
 

ВИРІШИЛА: 
 
Внести питання на розгляд тридцять другої позачергової сесії обласної 

ради сьомого скликання з урахуванням висновків постійної комісії з питань 
житлово-комунального господарства, регулювання комунальної власності, 
приватизації та капітального будівництва. 
 
 
 
 
Заступник голови 
постійної комісії            Андрій ГОЛОВЧАНСЬКИЙ 



 

 

 

 

 

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 

 
від 04 березня 2020 року Миколаїв № 2 
 
 
Про внесення змін до Положення про 
порядок призначення на посаду та 
звільнення з посади керівників 
об'єктів, що належать до спільної 
власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст Миколаївської області 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, постійна комісія 
обласної ради 

 
 

ВИРІШИЛА: 
 
Внести питання на розгляд тридцять другої позачергової сесії обласної 

ради сьомого скликання з урахуванням висновків постійної комісії з питань 
житлово-комунального господарства, регулювання комунальної власності, 
приватизації та капітального будівництва. 
 
 
 
 
Заступник голови 
постійної комісії            Андрій ГОЛОВЧАНСЬКИЙ 



 

 

 

 

 

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 

 
від 04 березня 2020 року Миколаїв № 3 
 
 
Про внесення змін до Комплексної програми 
захисту прав дітей Миколаївської області 
«Дитинство» на 2018-2020 роки 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, постійна комісія 
обласної ради  

 
 

ВИРІШИЛА: 
 
 
Внести питання на розгляд тридцять другої позачергової сесії обласної 

ради сьомого скликання з урахуванням пропозицій юридичного відділу 
виконавчого апарату обласної ради. 
 
 
 
Заступник голови 
постійної комісії            Андрій ГОЛОВЧАНСЬКИЙ 



 

 

 

 

 

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 

 
від 04 березня 2020 року Миколаїв № 4 
 
 
Про внесення змін та доповнень до 
Комплексної програми соціального захисту 
населення «Турбота» на 2018-2020 роки 
 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, постійна комісія 
обласної ради  

 
 

ВИРІШИЛА: 
 
 
Внести питання на розгляд тридцять другої 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. 
 
 
 
 
Заступник голови 
постійної комісії            Андрій ГОЛОВЧАНСЬКИЙ 



 

 

 

 

 

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 

 
від 04 березня 2020 року Миколаїв № 5 
 
 
Про виконання заходів Програми розвитку 
автомобільних доріг загального користування 
Миколаївської області у 2018-2019 роках 
 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, постійна комісія 
обласної ради 

 
 

ВИРІШИЛА: 
 
 
Внести питання на розгляд тридцять другої позачергової сесії обласної 

ради сьомого скликання з урахуванням висновків постійної комісії з питань 
промислової політики та підприємництва, енергетики та енергозбереження, 
транспорту та розвитку інфраструктури. 

 
 
 
 

Заступник голови 
постійної комісії            Андрій ГОЛОВЧАНСЬКИЙ 



 

 

 

 

 

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 

 
від 04 березня 2020 року Миколаїв № 6 
 
 
Про надання згоди на безоплатну передачу 
нерухомого майна, розташованого за адресою: 
Миколаївська область, Братський район,                                   
с. Новомар’ївка, вул. Данила Галицького 
(Куйбишева), 15, зі спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст 
Миколаївської області у комунальну власність 
територіальної громади с. Новомар’ївка 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, постійна комісія 
обласної ради 

 
 

ВИРІШИЛА: 
 
 
Внести питання на розгляд тридцять другої позачергової сесії обласної 

ради сьомого скликання з урахуванням висновків постійної комісії обласної 
ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання комунальної 
власності, приватизації та капітального будівництва. 
 
 
 
 
Заступник голови 
постійної комісії            Андрій ГОЛОВЧАНСЬКИЙ 



 

 

 

 

 

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 

 
від 04 березня 2020 року Миколаїв № 7 
 
 
Про відзначення у Миколаївській 
області 75-ї річниці Перемоги 
Великої Вітчизняної війни 
 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, постійна комісія 
обласної ради  

 
 

ВИРІШИЛА: 
 
 
Внести питання на розгляд тридцять другої позачергової сесії обласної 

ради сьомого скликання. 
 
 
 
 
Заступник голови 
постійної комісії            Андрій ГОЛОВЧАНСЬКИЙ 



 

 

 

 

 

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 

 
від 04 березня 2020 року Миколаїв № 8 
 
 
Про Звернення депутатів Миколаївської 
обласної ради до Кабінету Міністрів 
України та Міністерства охорони здоров'я 
щодо визначення опорною Новобузьку 
центральну районну лікарню 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, постійна комісія 
обласної ради  

 
 

ВИРІШИЛА: 
 
 
Внести питання на розгляд тридцять другої 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. 
 
 
 
 
Заступник голови 
постійної комісії            Андрій ГОЛОВЧАНСЬКИЙ 



 

 

 

 

 

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 

 
від 04 березня 2020 року Миколаїв № 9 
 
 
Про Звернення депутатів Миколаївської 
обласної ради до Верховної Ради України 
та Кабінету Міністрів України щодо 
перерозподілу екологічного податку 
 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, постійна комісія 
обласної ради  

 
 

ВИРІШИЛА: 
 
 
Внести питання на розгляд тридцять другої позачергової сесії обласної 

ради сьомого скликання. 
 
 
 
 
Заступник голови 
постійної комісії            Андрій ГОЛОВЧАНСЬКИЙ 



 

 

 

 

 

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 

 
від 04 березня 2020 року Миколаїв № 10 
 
 
Про наявність обставин непереборної 
сили та перелік суб’єктів господарювання, 
що постраждали внаслідок таких обставин 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, постійна комісія 
обласної ради  

 
 

ВИРІШИЛА: 
 
 
1. Перенести розгляд питання на наступне засідання постійної комісії та 

запросити представників Дочірнього підприємства «АГРО-КОБЛЕВО», голову 
Березанської райдержадміністрації, Коблівського сільського голову. 

 
2. Після розгляду питання на засіданні постійної комісії, внести його на 

розгляд чергової сесії обласної ради сьомого скликання. 
 
 
 
 
Заступник голови 
постійної комісії            Андрій ГОЛОВЧАНСЬКИЙ 



 

 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

з питань екології, охорони навколишнього середовища та використання 
природних ресурсів 

 
 
 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 
 
від 04 березня 2020 року Миколаїв № 1 
 
Про депутатське звернення депутата 
обласної ради Бондаря О. щодо 
будівництва ТОВ «Альтген» нової МГЕС 
на донному водовипуску Софіївського 
водосховища біля с. Софіївка Новобузького 
району Миколаївської області 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію із зазначеного питання, 
враховуючи депутатське звернення депутата обласної ради Бондаря О. від 
05.07.2019 № 10, листи Новобузької районної ради від 29.05.2019 № 243-04-03 
та від 04.07.2019 № 306-04-03, Регіонального офісу водних ресурсів у 
Миколаївській області від 26.06.2019 № 11/1122, сектору у Миколаївській 
області Держводагентства від 19.06.2019 № 927-06-05-19 щодо будівництва 
ТОВ «Альтген» нової МГЕС на донному водовипуску Софіївського 
водосховища біля с. Софіївка Новобузького району Миколаївської області, 
постійна комісія обласної ради 
 
 
КОНСТАТУЄ: 
 
 

До обласної ради надходять численні звернення громадськості щодо 
передачі в оренду Софіївського водосховища, яке розташоване у Новобузькому 
районі. Його побудували 1968 року з метою забезпечення питною та технічною 
водою мешканців не лише Новобузького, але й Казанківського та Баштанського 
районів Миколаївської області. Крім цього, водосховище має неабияке 
значення для екології, адже поблизу його берегів знаходиться регіональний 
ландшафтний парк «Приінгульський». 
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Забезпечення водою мешканців трьох районів опинилося під неабиякою 
загрозою, адже біля водорозподільного вузла Софіївського водосховища 
планується будівництво малої гідроелектростанції (МГЕС) потужністю до      
200 кіловат. Замовник - Товариство з обмеженою відповідальністю «Альтген», 
що має юридичну адресу в місті Києві. 

Так, з метою зниження напруги серед населення Новобузького району, за 
ініціативи голови обласної ради, депутатів обласної ради, які територіально 
проживають у Новобузькому районі, було створено робочу групу із залученням 
відповідних фахівців. 

Четвертого жовтня 2019 року робоча група у складі членів постійної 
комісії обласної ради з питань екології, охорони навколишнього середовища та 
використання природних ресурсів із виїздом на місце вивчала питання щодо 
можливої незадовільної екологічної ситуації, пов’язаної із будівництвом      
ТОВ «Альтген» нової МГЕС на донному водовипуску Софіївського 
водосховища. 

Підсумком роботи робочої групи стали відповідні рекомендації стосовно 
непогодження будівництва ТОВ «Альтген» нової МГЕС на донному 
водовипуску Софіївського водосховища, яке знаходиться на території 
регіонально-ландшафтного парку «Приінгульський». 

Крім цього, 11 лютого 2020 року у рамках проведення дня обласної ради 
у Новобузькому районі на вимогу місцевої громади депутати обласної ради 
знову повернулися до питання щодо можливої екологічної катастрофи у разі 
будівництва міні-ГЕС. 

Треба зазначити, що згідно з висновками фахівців Комунального 
підприємства «Водопровідні мережі», яке здійснює централізоване 
водопостачання питної води споживачам Новобузького району, планова 
діяльність ТОВ «Альтген» з урахуванням існуючого стану Софіївського 
водосховища, низький рівень водного плеса в літні та осінні місяці негативно 
вплине на якість та безперебійність питного водопостачання, що призведе до 
порушення вимог Закону України «Про питну воду та питне водопостачання». 
Також рішенням Новобузької районної ради від 17.08.1989 № 180 «Про 
встановлення зон санітарної охорони Софіївського водосховища для 
Новобузького міжгосподарського і Казанківського групового водопроводів» 
заборонено планову діяльність у першому поясі санітарної охорони 
водосховища. 

Крім цього, місце планової діяльності ТОВ «Альтген» розташоване на 
території регіонального ландшафтного парку «Приінгульский», тобто його 
діяльність призведе до порушення вимог Закону України «Про природно-
заповідний фонд України». 

Викликає сумнів законність передачі в оренду донного водовипуску 
водосховища, адже відповідно до частини другої статті четвертої Закону 
України «Про оренду державного та комунального майна», з урахуванням 
статті четвертої Закону України «Про приватизацію державного та 
комунального майна» не можуть бути об’єктами оренди об’єкти інженерної 
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інфраструктури та благоустрою міст, інших населених пунктів, включаючи 
мережі, споруди, устаткування, які пов’язані з постачанням споживачам води. 

На сьогодні вбачається сумнівною виправданість потенційних ризиків від 
планової діяльності ТОВ «Альтген» порівняно з перспективами соціально-
економічного розвитку Новобузького району від цієї діяльності. 

Враховуючи зазначену вище інформацію, постійна комісія обласної ради 
 
 
ВИРІШИЛА: 
 
 

Рекомендувати голові обласної ради внести питання на розгляд чергової 
сесії обласної ради сьомого скликання. 
 
 
 
 
Заступник голови 
постійної комісії              Андрій ГОЛОВЧАНСЬКИЙ 



 

 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

з питань екології, охорони навколишнього середовища та використання 
природних ресурсів 

 
 
 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 
 
від 04 березня 2020 року Миколаїв № 2 
 
Про депутатське звернення депутата 
обласної ради Резнікова І. щодо виділення 
коштів при перерозподілі залишків 
обласного бюджету 2019 року для 
закінчення будівництва спортивної зали 
Мішковської ЗОШ, згідно проєкту 
виконаному у грудні 2019 року 
 

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

Рекомендувати облдержадміністрації при перерозподілі залишків 
обласного бюджету 2019 року виділити кошти на завершення робіт із 
будівництва спортивної зали Мішковської ЗОШ Вітовського району, згідно 
проєкту виконаному у грудні 2019 року. 
 
 
 
 
 
Заступник голови 
постійної комісії              Андрій ГОЛОВЧАНСЬКИЙ 



 

 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

з питань екології, охорони навколишнього середовища та використання 
природних ресурсів 

 
 
 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 
 
від 04 березня 2020 року Миколаїв № 3 
 
Про депутатське звернення депутата 
обласної ради Резнікова І. щодо 
незадовільної роботи начальника 
Державної екологічної інспекції у 
Миколаївській області Бабенка В. 
 

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

Рекомендувати голові обласної ради внести на чергову сесію обласної 
ради питання щодо Звернення депутатів обласної ради до Президента України, 
Кабінету Міністрів України, Міністерства енергетики та захисту довкілля 
України стосовно незадовільної роботи начальника Державної екологічної 
інспекції у Миколаївській області Бабенка В. 
 
 
 
 
 
Заступник голови 
постійної комісії              Андрій ГОЛОВЧАНСЬКИЙ 



 

 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

з питань екології, охорони навколишнього середовища та використання 
природних ресурсів 

 
 
 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 
 
від 04 березня 2020 року Миколаїв № 4 
 
Про депутатське звернення депутата 
обласної ради Демченко Т. щодо 
проведення чергової сесії обласної ради 
 

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

1. Рекомендувати голові обласної ради розробити розпорядження щодо 
проведення чергової сесії обласної ради сьомого скликання. 

 
2. Через 20 днів після підписання головою обласної ради розпорядження, 

провести чергову сесію обласної ради. 
 
 
 
 
 
Заступник голови 
постійної комісії              Андрій ГОЛОВЧАНСЬКИЙ 
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