
  

 

 

 

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 
 
 
 

19 квітня 2017 року   №17 
м. Миколаїв 

Початок: 12.00  
депутатська кімната

 
Всього членів постійної комісії – 10 
 
Присутні: Головчанський А.В., Каражей О.М., Казюка О.М., Резніков І.Б., 

Вовненко Є.В., Катрич А.П., Крет Ю.В. 

Відсутні: Власенко А.В., Ніколенко А.А., Поліщук Т.М. 

Головуючий: Головчанський А.В. 

Запрошені: Бонь В’ячеслав Валентинович – перший заступник голови 
облдержадміністрації, Кушнір Олександр Валентинович – 
заступник голови облдержадміністрації, Кіндратів Віталій 
Зиновійович - заступник голови облдержадміністрації,  
Гайдаржи Валентин Васильович – заступник голови 
облдержадміністрації, Іщенко Вадим Павлович – директор 
департаменту фінансів облдержадміністрації, Фісун Роман 
Павлович – завідувач сектору взаємодії з правоохоронними 
органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації, 
Осауленко Ірина Євгенівна – начальник служби у справах дітей 
облдержадміністрації, Волчецький Руслан Володимирович – 
виконувач обов’язків начальника управління з питань молоді та 
туризму облдержадміністрації, Сікорський Сергій Васильович - 
виконувач обов’язків начальника управління інфраструктури 
облдержадміністрації, Дячук Юрій Климович – заступник 
начальника управління охорони здоров'я облдержадміністрації, 
Садовський Олександр Віталійович – начальник відділу з питань 
фізичної культури і спорту облдержадміністрації, 
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Поддубна Лариса Олександрівна – заступник начальника 
управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації, Гладков Євген Леонідович – начальник 
управління житлово-комунального господарства 
облдержадміністрації, Москаленко Вікторія Вікторівна – голова 
обласної ради. 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 
1. Про визнання Російської Федерації державою-агресором. 

 
Доповідач: Бонь В’ячеслав Валентинович – перший заступник голови 

облдержадміністрації.
 

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

Доповідач: Москаленко Вікторія Вікторівна – голова обласної ради.
 

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

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

 

4. 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.

 

5. 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. 
 

 

6. 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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7. 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.

 

8. 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. 

 

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

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

 
10. 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.

 
11. Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 

2017 рік. 
 

Доповідач: Іщенко Вадим Павлович – директор департаменту фінансів 
облдержадміністрації.

 
12. 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.

 
13. Про затвердження обласної Комплексної програми профілактики 

злочинності та вдосконалення системи захисту конституційних прав і свобод 
громадян у Миколаївській області на 2017-2021 роки. 
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Доповідач: Фісун Роман Павлович – завідувач сектору взаємодії з 

правоохоронними органами та оборонної роботи апарату 
облдержадміністрації.

 
14. 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.
 

15. 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.

 
16. 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.

 
17. 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. 

 
18. 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. 
 
19. Про затвердження Програми розвитку комунального підприємства 

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

інфраструктури облдержадміністрації. 
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20. 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. 
 

21. 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. 
 

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

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

 
23. Про перейменування Миколаївського обласного будинку дитини та 

внесення змін до його Статуту. 
 

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

 
24. Про внесення змін до Статуту Центру олімпійської підготовки з 

баскетболу та командних ігрових видів спорту. 
 

Доповідач: Садовський Олександр Віталійович – начальник відділу з 
питань фізичної культури і спорту облдержадміністрації.

 
25. Про внесення змін до Статуту Центру олімпійської підготовки з 

пріоритетних видів спорту. 
 

Доповідач: Садовський Олександр Віталійович – начальник відділу з 
питань фізичної культури і спорту облдержадміністрації. 
 

 
26. 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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27. 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.

 
28. Про внесення змін до Статуту Миколаївського коледжу культури і 

мистецтв. 
 

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

 
29. 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.

 
30. 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: Головчанський Андрій Всеволодович – голова постійної 
комісії обласної ради.

 
1. СЛУХАЛИ: Про визнання Російської Федерації державою-агресором. 
 
 Доповідач: Бонь В’ячеслав Валентинович – перший заступник голови 

облдержадміністрації.
 

У обговоренні 
взяли участь: 

 
Каражей О.М., Катрич А.П. 

 
Проведено голосування. 
Підсумки голосування:   
 
 

Всього членів комісії – 10 
Присутніх – 7  
6 – «За» 
1 (Крет Ю.В.) не голосував 

ВИРІШИЛИ: (висновки № 1 додаються).
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2. СЛУХАЛИ: Про невиконання Скорим М.В. обов’язків депутата обласної 
ради. 
 
 Доповідач: Москаленко Вікторія Вікторівна – голова обласної ради. 

 
У обговоренні 
взяли участь: 

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

 
  Проведено голосування: 
Підсумки голосування: 
 

одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: (висновки № 2 додаються).
 
3. СЛУХАЛИ: Про звіт начальника державної екологічної інспекції у 
Миколаївській області Бабенка В.А. 
 
 Доповідач: Бонь В’ячеслав Валентинович – перший заступник голови 

облдержадміністрації.
 
У обговоренні 
взяли участь: 

 
Головчанський А.В., Каражей О.М., Резніков І.Б., Катрич 
А.П., Казюка О.М., Крет Ю.В., Вовненко Є.В. 

Проведено голосування. 
Підсумки голосування: 
 

одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: (висновки № 3 додаються).
 

4. 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. 
 

У обговоренні 
взяли участь: 

 
Головчанський А.В., Каражей О.М., Резніков І.Б., Катрич 
А.П., Казюка О.М., Крет Ю.В., Вовненко Є.В. 

Проведено голосування. 
Підсумки голосування: 
 

одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: (висновки № 4 додаються).
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5. СЛУХАЛИ: 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. 
 

У обговоренні 
взяли участь: 

 
Головчанський А.В., Каражей О.М., Резніков І.Б., Катрич 
А.П., Казюка О.М., Крет Ю.В., Вовненко Є.В. 

Проведено голосування. 
Підсумки голосування: 
 

одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: (висновки № 5 додаються). 

6. 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.

 
У обговоренні 
взяли участь: 

 
Головчанський А.В., Каражей О.М., Резніков І.Б., Катрич 
А.П., Казюка О.М., Крет Ю.В., Вовненко Є.В. 

 
Проведено голосування. 
Підсумки голосування: одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: (висновки № 6 додаються). 

7. 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.

У обговоренні 
взяли участь: 

 
Головчанський А.В., Каражей О.М., Резніков І.Б., Катрич 
А.П., Казюка О.М., Крет Ю.В., Вовненко Є.В. 

 
Проведено голосування. 
Підсумки голосування: одноголосно.
ВИРІШИЛИ: (висновки № 7 додаються).
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8. 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. 
У обговоренні 
взяли участь: 

 
Головчанський А.В., Каражей О.М., Резніков І.Б., Катрич 
А.П., Казюка О.М., Крет Ю.В., Вовненко Є.В. 

Проведено голосування. 
Підсумки голосування: 
 

одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: (висновки № 8 додаються). 

9. СЛУХАЛИ: Про скасування рішення обласної ради сьомого скликання від         
10 червня 2016 року № 18. 
 
 Доповідачі: Бонь В’ячеслав Валентинович – перший заступник голови 

облдержадміністрації.
У обговоренні 
взяли участь: 

 
Головчанський А.В., Каражей О.М., Резніков І.Б., Катрич 
А.П., Казюка О.М., Крет Ю.В., Вовненко Є.В. 

 
Проведено голосування. 
Підсумки голосування: 
 

Всього членів комісії – 10. 
Присутніх – 7. 
 
3 – «за». 
3 – «проти» 
1 – «утримався».

ВИРІШИЛИ: (рішення не прийнято).
 
 
Через відсутність кворуму головуючим було прийнято рішення перенести 

засідання постійної комісії на 26 квітня 2017 року. 
 

Заступник голови 
постійної комісії обласної ради

 
                     А.В. Головчанський

 
 
Секретар 
постійної комісії обласної ради

 
 
 
                     А.П. Катрич

 



 

 

 

 

 

 

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 

 
 
19 квітня 2017 року Миколаїв № 1
 
 

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: 
 
 
Внести проект рішення на розгляд тринадцятої позачергової сесії 

обласної ради сьомого скликання. 
 
 
 
 
Заступник голови 
постійної комісії обласної ради      А.В. 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 

 
 
19 квітня 2017 року Миколаїв № 2
 
 

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:  
 
 
Внести проект рішення на розгляд тринадцятої позачергової сесії 

обласної ради сьомого скликання. 
 
 
 
 
Заступник голови 
постійної комісії обласної ради      А.В. 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 

 
 
19 квітня 2017 року Миколаїв № 3
 
 

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

 
Заслухавши та обговоривши зазначеного питання, враховуючи лист 

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

 
 

ВИРІШИЛА: 
 
 
1. Вважати неприпустимим неодноразове систематичне невиконання 

державною екологічною інспекцією у Миколаївській області рекомендацій 
профільної постійної комісії та ігнорування запрошень на засідання постійних 
комісій обласної ради. 

 
 
2. Внести проект рішення на розгляд тринадцятої позачергової сесії 

обласної ради сьомого скликання. 
 
 
 
 
 
Заступник голови 
постійної комісії обласної ради      А.В. 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 

 
 
19 квітня 2017 року Миколаїв № 4
 
 
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 черговій сесії обласної ради, постійна 
комісія обласної ради 
 
 
ВИРІШИЛА:  
 
 

Внести проект рішення на розгляд тринадцятої позачергової сесії 
обласної ради сьомого скликання. 
 
 
 
 
 
 
Заступник голови 
постійної комісії обласної ради      А.В. 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 

 
 
19 квітня 2017 року Миколаїв № 5
 
 
Про внесення змін та доповнень 
до Комплексної програми 
соціального захисту населення «Турбота» 
 
 

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 черговій сесії обласної ради, постійна 
комісія обласної ради 
 
 
ВИРІШИЛА:  
 
 

Внести проект рішення облдержадміністрації на розгляд тринадцятої 
позачергової сесії обласної ради сьомого скликання. 

 
 
 
 

Заступник голови 
постійної комісії обласної ради      А.В. 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 

 
 
19 квітня 2017 року Миколаїв № 6
 
 
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 черговій сесії обласної ради, постійна 
комісія обласної ради 
 
 
ВИРІШИЛА:  
 
 

Внести проект рішення на розгляд тринадцятої позачергової сесії 
обласної ради сьомого скликання. 

 
 
 
 

Заступник голови 
постійної комісії обласної ради      А.В. 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 

 
 
19 квітня 2017 року Миколаїв № 7
 
 
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 черговій сесії обласної ради, постійна комісія обласної 
ради 
 
 
ВИРІШИЛА: 
 
 

Внести проект рішення на розгляд тринадцятої позачергової сесії 
обласної ради сьомого скликання. 
 
 
 
 
 
Заступник голови 
постійної комісії обласної ради      А.В. 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 

 
19 квітня 2017 року Миколаїв № 8
 
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 тринадцятої позачергової сесії 

обласної ради сьомого скликання. 
 
 
 
 
Заступник голови 
постійної комісії обласної ради      А.В. Головчанський 
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