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Голова Миколаївської
обласної ради

МОСКАЛЕНКО
Вікторія Вікторівна

Пунктом 17 частини шостої статті 55 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні" встановлено підзвітність голови обласної ради перед
радою, яка не менше одного разу на рік звітує перед нею про свою діяльність.

Миколаївська обласна рада сьомого скликання розпочала свою роботу
03 грудня 2015 року. Вибори 2015 року відбувалися в умовах нестабільної
внутрішньої політичної ситуації та за новою виборчою системою. Виборцям
Миколаївщини довелося вирішувати складне завдання, обираючи депутатів не лише
за партійними, ідейними переконаннями, але й шляхом голосування безпосередньо
за кандидата.
Враховуючи вибір жителів області, до Миколаївської обласної ради сьомого
скликання зайшли депутати від 7 політичних партій: "Блок Петра Порошенка
"Солідарність", "Опозиційний блок", "Наш край", "Українське об’єднання
патріотів – "УКРОП", "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", "Нова держава" та
партія "Відродження" - партії зі схожими та діаметрально протилежними
партійними переконаннями і платформами, які у подальшому об'єдналися у
відповідні депутатські фракції.
Понад рік тому почався відлік діяльності 64 депутатів Миколаївської обласної
ради, яких на третину менше, ніж було у попередньому скликанні (96).
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Так, за гендерною складовою 87 % складу ради становлять чоловіки 53 депутати, та усього 13 % - жінки, всього їх - 8. 28 депутатів представляють
аграрну галузь; 12 – працівники підприємств, установ, організацій різних форм
власності; 7 - представники галузі освіти, медицини, культури; 3 – державні
службовці тощо.
Частина депутатів уже пройшли школу депутатської роботи у складі місцевих
рад, у тому числі 17 із них обиралися до складу обласної ради попередніх скликань,
зокрема, Казарін Олександр Олексійович та Підгородинський Микола Олексійович
обиралися
депутатами
Миколаївської
обласної
ради шести скликань.
Водночас 43 депутати
Миколаївської
обласної
ради сьомого скликання
вперше увійшли до складу
цього представницького
органу.
Приємно відзначити,
що 6 депутатів обласної
ради удостоєні звання
заслуженого
працівника
сільського
господарства
України, це такі депутати
як: Казарін Олександр Олексійович, Кормишкін Юрій Анатолійович,
Підгородинський Микола Олексійович, Сіроштан Олександр Васильович, Чіпак Іван
Іванович, Чмирь Сергій Михайлович, почесне звання "Заслужений лісівник
України" присвоєно Паламарюку Петру Миколайовичу, Кравченко Микола
Антонович удостоєний почесного звання "Заслужений діяч мистецтв України".
Орденом княгині Ольги ІІІ ступеня нагороджено Іванову Надію Валеріївну,
орденом "За мужність" та низкою медалей - Олабіна Вадима Володимировича,
Чорного Сергія Віталійовича нагороджено медаллю ветерана війни та двома
військовими відзнаками. Високих державних нагород удостоєні депутати обласної
ради: Джупінін Юрій В'ячеславович має 14 відзнак галузі культури, Лісніченко
Володимир Анатолійович має 8 відзнак галузі енергетики.
У складі депутатського корпусу обласної ради 4 особи мають вчені ступені.
Депутати
обласної
ради
Чмирь
Сергій
Михайлович
–
кандидат
сільськогосподарських наук, доктор економічних наук, Гемаєв Хасан Зубайович –
кандидат технічних наук, Іванова Надія Валеріївна – кандидат економічних наук,
Кормишкін Юрій Анатолійович – кандидат економічних наук.
Депутат обласної ради Марін Григорій Афанасійович протягом 30 років займав
керівні посади в органах місцевого самоврядування.
Протягом звітного періоду з різних суб'єктивних та об'єктивних причин
змінювався склад ради. Так, для обласної ради 2016 рік став роком болючих втрат:
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трагічно загинув депутат обласної ради Гулін Володимир Анатолійович, пішов із
життя депутат обласної ради Зібров Петро Васильович.
Відповідно до особистих заяв склали повноваження Мудрак Олег Іванович,
Сидорук Євген Євгенович, водночас визнано повноваження депутата обласної ради
Вовненка Євгена Володимировича.
Сьогодні Миколаївщина може підбити підсумки першого етапу роботи
Миколаївської обласної ради сьомого скликання в цілому, кожного депутата
зокрема та безпосередньо моєї роботи як голови обласної ради, оцінивши нашу
роботу незаангажовано і неупереджено.
Незважаючи на складнощі, які трапляються, ми усвідомлюємо, що нас усіх
об'єднує одне: це вибір наших виборців, які висловили нам свою довіру. І робити
висновки виборці будуть за результатами нашої з вами спільної роботи, тому що
обласна рада перш за все - колегіальний представницький орган.
Звітний період для обласної ради – це своєрідний іспит на професіоналізм,
усвідомлення важливості наданих повноважень та відповідальності за прийняті
рішення, дії чи бездіяльність як публічної особи.
Голова обласної ради відповідно до закону України очолює раду, організовує,
координує та забезпечує її діяльність, представляє інтереси ради та територіальної
громади, очолює виконавчий апарат обласної ради.
Робота голови обласної ради
оцінюється саме за сукупністю її
діяльності у цих напрямах.
Оцінюючи
роботу
Миколаївської обласної ради та
голови обласної ради, спрямованої
на виконання повноважень ради як
представницького
органу
місцевого
самоврядування
територіальної громади області та
вирішення її проблемних питань,
варто враховувати чинники, які в
той чи інший спосіб формували
напрями їх роботи, вносили корективи та впливали на прийняття рішень тощо.
По-перше, це був перший рік роботи, який позначився відсутністю досвіду,
політичною незбалансованістю депутатського корпусу.
По-друге, суттєве реформування державних органів, зміна керівництва
облдержадміністрації послабили зв'язок між виконавчою гілкою влади, її
структурними підрозділами та обласною радою у виконанні чинних рішень та
оперативному прийнятті нових.
По-третє, політична нестабільність у країні, трансформація громадського
суспільства, військові дії на сході України.
Дестабілізаційні процеси у державі, зміни у соціально-економічній сфері,
зумовлені зовнішнім втручанням та військовою інтервенцією, продовжують
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негативно впливати на життєдіяльність територіальних громад області та роботу
органів місцевого самоврядування. Усе це вимагало і буде вимагати оперативних та
нестандартних дій всієї ради та її керівника.
На жаль, складний початковий період обласна рада долала в умовах серйозних
політичних конфліктів, були намагання скористатися сесійною залою як ареною
політичного протистояння задля задоволення амбіцій, політичних, економічних та
особистих інтересів. І лише високе почуття відповідальності перед виборцями,
відкритість до діалогу, розуміння необхідності компромісів та вироблення
узгоджених позицій, у тому числі досвід депутатів обласної ради Демченко Т.В.,
Кормишкіна Ю.А., Лусти В.В., Ташлика Г.В. та інших, дало змогу консолідувати
роботу обласної ради і направити її в русло робочого процесу з дієвим результатом,
спрямованим на виконання повноважень ради, ефективну реалізацію регіональної
політики та врегулювання проблемних питань в інтересах територіальних громад
області.
Саме це стало виявом політичної зрілості депутатів Миколаївської обласної
ради сьомого скликання, яке допомогло на попередньому етапі сформувати органи
ради, за пропозиціями депутатів та депутатських фракцій, визначитися з кількістю
постійних комісій та їх повноваженнями, розробити та затвердити низку важливих
організаційних документів, які регламентують діяльність ради.
У ході переговорного процесу депутати - представники різних політичних
партій утворили міжфракційне об'єднання.
Однак незалежно від партійної належності чи особистих переконань, кожен
депутат є передусім повноважним представником виборців, який відстоює їх
інтереси за місцем проживання, на засіданнях постійних комісій та у сесійній залі.
РОБОТА МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ У ЗВІТНОМУ ПЕРІОДІ
Реалізуючи інтереси територіальних громад протягом звітного періоду,
обласна рада тримала в полі зору найважливіші проблеми регіональної політики,
ставила перед собою цілі та завдання, які успішно реалізовувала на засіданнях
постійних комісій, президії обласної ради, робочих групах, тимчасових комісіях та,
безпосередньо, на сесіях обласної ради.
ПЛЕНАРНІ
ЗАСІДАННЯ РАДИ
Процеси державотворення в нашій
країні вимагають значного підвищення
ролі й ефективності діяльності депутатів
місцевих рад - представників інтересів
територіальної громади та виборців
свого виборчого округу. Особливої
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актуальності це набуло в умовах проведення децентралізації.
Відповідно до статті 46 Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні" основною формою діяльності місцевих рад, у тому числі обласної, є сесія,
на засіданнях якої вирішуються важливі питання життєдіяльності регіону. Закон
визначає періодичність скликання сесії в міру необхідності, але не менше одного
разу на квартал.
Протягом звітного періоду було скликано та проведено 10 пленарних засідань
обласної ради (для порівняння: у Львівській обласній раді за цей час проведено
6 сесій, Чернігівській обласній раді - 7 сесій, Одеській обласній раді - 8 сесій.)
За результатами сесійної роботи депутатами прийнято 204 рішення, з них
163 контрольних, що становить 80 % від усіх прийнятих рішень.
На перших сесіях обласної ради сьомого скликання прийнято важливі
рішення щодо подальшої організації роботи обласної ради та її органів, зокрема:
затверджено Регламент Миколаївської обласної ради сьомого скликання,
Положення про постійні комісії, Положення про президію обласної ради,
Положення про помічника-консультанта депутата, Положення про порядок
оформлення, оприлюднення та розгляду електронних петицій, адресованих
Миколаївській обласній раді тощо.
Ці
найважливіші
документи
визначають
правові
та
організаційні
засади
діяльності
ради,
процедурні
правила
підготовки та проведення
сесій, засідань постійних
комісій, президії обласної
ради. Розроблені вони за
безпосередньою
участю
депутатів
обласної
ради
членів тимчасової комісії,
утвореної на першій сесії
сьомого
скликання:
Демченко Т.В., Барни Ф. П., Мудрака О.І., Донченко О.В., Паламарюка П.М.,
Маріна Г.А., Соколова М.В.. До цієї тимчасової комісії активно долучилися й інші
депутати обласної ради: Талпа М.В., Фроленко В.О., Олабін В.В. та інші.
Ефективність сесійної діяльності значною мірою залежить від професійної
підготовки проектів рішень, наскільки вчасно їх доведено до відома депутатів з
метою їх попереднього вивчення та обговорення.
Завдяки спільній копіткій роботі депутатського корпусу та органів виконавчої
влади у 2016 році прийнято 14 обласних цільових програм, у тому числі Програма
розвитку автомобільних доріг 2016-2018 роки, Обласна програма часткового
відшкодування кредитів на реалізацію енергозберігаючих заходів у житловому
фонді на 2016-2020 роки, Програма розвитку освіти Миколаївської області на
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2016-2020 роки та інші; продовжено строк дії 14 обласних програм; внесено зміни
та доповнення до 13 діючих обласних програм.
Із прийнятих рішень 48
стосуються управління спільною власністю
територіальних громад області, 13 – призначення та звільнення керівників обласних
підприємств та закладів, 3 – створення, реорганізації, ліквідації юридичних осіб, що
перебувають в обласній комунальній власності, 7 - сфери надрокористування та
використання природних ресурсів.
З метою вирішення низки нагальних проблем та питань, які потребують
вирішення на рівні керівництва держави, вищих галузевих органів влади,
депутатами обласної ради протягом першого року повноважень на сесіях було
прийнято 20 Звернень до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету
Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади стосовно
законодавчого врегулювання питань, пов'язаних із використанням полезахисних
лісових смуг та земельних ділянок під ними; умов надання в оренду пасовищ;
підтримки галузі лісового господарства Миколаївської області; розв'язання проблем
теплопостачальної галузі; забезпечення Миколаївської області імунобіологічними
препаратами; встановлення мораторію на підвищення цін і тарифів на житловокомунальні послуги тощо.
На жаль, не всі порушені депутатами обласної ради питання знайшли своє
належне вирішення і на сьогодні перебувають на розгляді у відповідних органах
законодавчої та центральної виконавчої влади.
З метою забезпечення належного контролю за виконанням органами
виконавчої влади делегованих відповідно до чинного законодавства повноважень
депутатами Миколаївської обласної ради сьомого скликання ініційовано
заслуховування на сесії звітів керівників структурних підрозділів обласної
державної адміністрації, зокрема було заслухано: звіт начальника управління
охорони здоров’я Капусти М.О. щодо стану галузі охорони здоров'я області та
реалізації делегованих повноважень; звіт начальника управління з питань майна
комунальної власності області департаменту економічного розвитку та регіональної
політики облдержадміністрації Відіної О.В щодо результатів управління
підприємствами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
Миколаївської області протягом 2014-2016 років.
Заслуховування цих звітів надало можливість депутатському корпусу виявити
існуючі проблеми у галузі охорони здоров’я, у сфері управління комунальною
власністю, у питаннях кадрової політики тощо та виробити рекомендації щодо
невідкладного і ефективного їх вирішення. Ці питання знаходяться на активному
контролі профільних комісій обласної ради, а робота у вказаному напрямі буде
проводиться і надалі, щоб жодна сфера, жодна проблема не залишилася поза увагою
депутатів.
Серед позитивних характеристик складових обласної ради сьомого скликання
є активність депутатів на пленарних засіданнях ради, детальний аналіз проектів
рішень та прийняття виважених рішень. Однак цього замало. Для ефективної
реалізації повноважень необхідно, щоб досвід і активність супроводжувалися
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взаємоповагою та взаєморозумінням, толерантністю та конструктивізмом.
Завдяки широкому висвітленню у засобах масової інформації роботи сесій,
проведенню трансляцій пленарних засідань у прямому ефірі кожен виборець,
територіальна громада, інтереси яких представляє депутат в обласній раді, має
можливість в он-лайн-режимі контролювати ситуацію, вчасно на неї реагувати та
оперативно оцінювати роботу своїх обранців.
Також 2016 року нам
вдалося реалізувати ще одне
принципове
завдання,
спрямоване на удосконалення
сесійної роботи депутатів та
приведення діяльності обласної
ради
у
відповідність
із
законодавчо
визначеними
умовами придбання та
встановлення
комплексної
електронної
системи
голосування. Такі нововведення продиктовані сучасними технологіями та нашим
подальшим розвитком і відповідним чином закріплені в Регламенті обласної ради
сьомого скликання. Водночас упровадження цієї системи – це дієвий зворотний
зв'язок органу місцевого самоврядування та громадськості, уникнення спірних
моментів у ході прийняття рішення.
Наразі система знаходиться в стадії адаптації до умов роботи саме наших
пленарних засідань, тому є проблеми в її роботі, які будуть вирішені найближчим
часом.
ОБЛАСНІ ПРОГРАМИ
Відповідно до пункті 16 статті 43 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні" виключно на пленарному засіданні обласної ради
вирішується питання щодо затвердження програм соціально-економічного та
культурного розвитку області, цільових програм з інших питань, заслуховування
звітів про їх виконання.
За станом на 01 лютого 2017 року в обласній раді діє 49 обласних цільових
програм, які охоплюють такі галузі та напрями соціально-економічного розвитку
регіону:
соціально-економічний розвиток Миколаївщини – 2 програми;
соціальний захист населення – 5 програм;
галузь охорони здоров'я – 7 програм;
культурно-освітній напрям – 5 програм;
розвиток спорту, захисту сім'ї, дітей та молоді – 4 програми;
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питання екології та охорони
навколишнього середовища – 4
програми;
розвиток
інфраструктури,
агропромислового
комплексу,
туризму та курортів – 5 програм;
підтримка
підприємницької
діяльності та захист прав споживачів 2 програми;
підтримка
засобів
масової
інформації, популяризація української
книги, увічнення пам'яті жертв воєн,
розвиток місцевого самоврядування – 5 програм;
питання комунальної власності, приватизації, розвитку житлово-комунального
господарства - 5 програм;
правоохоронна
сфера
та
попередження
надзвичайних
ситуацій - 5 програм.
Реалізовуючи
інтереси
територіальних громад, обласна рада
зосередила увагу на вирішенні
найважливіших проблем регіональної
політики.
Насамперед,
у
зоні
підвищеної
уваги
перебували
питання, пов'язані з децентралізацією
та
відповідним
економічним
потенціалом кожної новоствореної
територіальної громади, створення робочих місць, пристосування виробничих
потужностей до вимого сьогодення, розв'язання усього комплексу проблем,
пов'язаних із проведенням АТО та сході України, а саме: підтримка учасників АТО,
вимушених переселенців тощо.
З метою реалізації цих та інших поставлених завдань за час роботи
Миколаївської обласної ради сьомого скликання було прийнято 14 обласних
програм, серед яких:
Комплексна програма увічнення пам'яті учасників антитерористичної
операції, жертв воєн та політичних репресій у Миколаївській області на 2017-2020
роки;
Програма розвитку автомобільних доріг загального користування
Миколаївської області на 2016-2018 роки;
Програма розвитку малого і середнього підприємництва у Миколаївській
області на 2017-2018 роки;
Комплексна програма соціального захисту населення "Турбота" на період до
2020 року;
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Програма розвитку освіти Миколаївської області на 2017-2021 роки;
Обласна Програма "Молодь Миколаївщини" на 2016 – 2020 роки;
Обласна Програма часткового відшкодування кредитів на реалізацію
енергозберігаючих заходів у житловому фонді на 2016-2020 роки.
Водночас до низки обласних програм були внесені коригування як за
ініціативи депутатів обласної ради, так і за ініціативи їх безпосередніх розробників і
виконавців.
Враховуючи суспільну важливість для соціально-культурного та економічного
розвитку регіону, забезпечення вирішення невідкладних питань, у тому числі і
фінансування відповідних заходів, у звітному періоді продовжено строк дії
14 діючих програм.
З метою забезпечення належного контролю за виконанням рішень обласної
ради, визначення та узагальнення проблемних галузевих питань соціальноекономічного розвитку регіону постійними комісіями обласної ради постійно
аналізуються діючі обласні програми, уважно вивчаються звіти виконавців про
виконання їх заходів. На жаль, можна констатувати, що низка заходів, зазначених у
програмах, є декларативною і не несе ані фінансового забезпечення, ані предметної
реалізації, деякі програми не виконуються безпосередньо виконавцями, які
своєчасно не змогли забезпечити організацію роботи з їх виконання тощо. За
результатами проведеної роботи постійні комісії готують та направляють відповідні
рекомендації виконавцям заходів програм.
Підсумовуючи вищезазначене, можна впевнено стверджувати, що обласна
рада сьомого скликання намагається, у тому числі і безпосередньо через заходи
обласних програм, здійснювати контроль у питаннях поліпшення показників
соціально-економічного та культурного розвитку Миколаївської області.
ФІНАНСУВАННЯ ОБЛАСНИХ ПРОГРАМ
Мета розробки та затвердження будь-якої Програми - це вироблення
детального плану реалізації завдань на шляху досягнення конкретних цілей, це
покроковий алгоритм об'єднання законодавчих обов'язків, владних повноважень та
людського ресурсу з чітко обрахованим та гарантованим фінансовим забезпеченням.
Саме останній фактор зіграє основну роль у виконанні заходів обласних програм.
У 2016 році в обласному бюджеті на ці цілі було передбачено кошти в сумі
184,0 млн.грн., з яких було профінансовано 120,0 млн.грн., тобто 65,2 %, що дало
змогу профінансувати тільки 27 обласних програм із 49 діючих.
Так, на 100 % були профінансовані заходи таких обласних програм, у тому
числі:
Обласна цільова соціальна програма протидії захворюванню на туберкульоз
на 2013-2016 роки;
Програма розвитку малого і середнього підприємництва у Миколаївській
області на 2015-2016 роки;
обласна Програма "Питна вода Миколаївщини" на період до 2020 року;
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Цільова регіональна програма підтримки індивідуального житлового
будівництва на селі та поліпшення житлово-побутових умов сільського населення
"Власний дім" на 2012-2017 роки;
обласна Програма відпочинку та оздоровлення дітей Миколаївської області на
2014-2018 роки;
Комплексна програма увічнення пам'яті учасників антитерористичної
операції, жертв воєн та політичних репресій у Миколаївській області на 2015 рік
(продовжено строк дії на період до 2017 року рішенням обласної ради від 25.12.2015
№ 8);
обласна Програма підтримки засобів масової інформації та забезпечення
відкритості у діяльності органів державної влади та органів місцевого
самоврядування на 2011-2015 роки (продовжено строк дії на період до 2017 року
рішенням обласної ради від 25.12.2015 № 7.
14 програм були профінансовані більше ніж на 80,0%.
69,6 % становило фінансове виконання Програми проведення приватизації
майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської
області на 2012-2014 роки (строк дії продовжено рішенням обласної ради від
25.12.2014 № 7 на період до затвердження чергової Програми проведення
приватизації майна).
Важливою складовою вирішення нагальних питань територіальних громад є
передбачення в обласному бюджеті Миколаївської області коштів на виконання
депутатами обласної ради наказів виборців. 2016 року ця сума становила
9600,0 тис.грн. з розрахунку по 150,0 тис.грн. на кожного депутата.
Відповідно до депутатських запитів кошти виділялися на вирішення окремих
проблемних питань територіальних громад Миколаївської області, а саме
у 2016 році було спрямовано кошти в сумі 9313,6 тис.грн. на потреби закладів:
освіти - 4045,0 тис. грн., в тому числі обласної комунальної власності 189,3 тис.грн.;
охорони здоров’я - 3871,1 тис.грн., в тому числі обласної комунальної
власності -1436,7 тис.грн.;
культури - 757,3 тис.грн., в тому числі обласної комунальної власності 240,3 тис.грн.;
фізичної культури і спорту - 443,5 тис. грн., в тому числі обласної комунальної
власності - 393,5 тис.грн.;
соціального захисту - 23,0 тис.грн.;
на реалізацію відповідних заходів Програми "Питна вода Миколаївщини"
у Новоодеському районі направлено кошти в сумі 15,7 тис.грн.;
на вуличне освітлення села Шевченкове Вітовського району направлено
кошти в сумі 8,0 тис.грн.;
на поліпшення матеріально-технічного стану РЛП "Гранітно-степове
Побужжя" направлено кошти в сумі 150,0 тис.грн.
У розрізі міст і районів області на фінансування об’єктів соціального
призначення депутатами направлено кошти в сумі близько 6,9 млн.грн.
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Завдяки рішенню депутатської фракції політичної партії "Наш край" щодо
об'єднання
депутатських коштів фінансовий ресурс у сумі 500,0 тис.грн.
(по 50,0 тис.грн. від кожного депутата) спрямовано на поточний ремонт та
діагностику гамма-терапевтичного та рентген-мамографічного обладнання
обласного онкодиспансеру.
Під час затвердження обласного бюджету Миколаївської області на 2017 рік
на виконання депутатами обласної ради доручень виборців відповідно до програм,
затверджених обласною радою, передбачено кошти в сумі 2560,0 тис.грн.
ВИКОНАННЯ ОБЛАСНИХ ПРОГРАМ
Програма економічного і соціального розвитку
Миколаївської області на 2015-2017 роки "Миколаївщина-2017"
(затверджена рішенням обласної ради від 25 грудня 2014 року № 13)
Програма економічного і соціального розвитку Миколаївської області на
2015-2017 роки "Миколаївщина-2017" - це проект реалізації єдиної політики
розвитку області у 2015-2017 роках, розроблений за участю депутатів обласної ради
відповідно до пріоритетів розвитку на основі об'єднання інтересів і можливостей
шляхом взаємодії місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, суб'єктів підприємницької діяльності та громадськості.
2016 року на виконання заходів Програми обласним бюджетом було
передбачено фінансування (з урахуванням змін протягом року) в сумі
55,0 млн. грн., з яких профінансовано 49,1 млн.грн., тобто 89,3 %.
Зазначені кошти спрямовувалися на виконання таких заходів:
субвенція з обласного бюджету на виконання депутатами обласної ради
доручень виборців, відповідно до програм, затверджених обласною радою на
2016 рік;
капітальні вкладення;
виконання делегованих повноважень стосовно управління майном спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області;
проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та
реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів;
відзначення кращих сільськогосподарських підприємств, працівників та
колективів за вагомий внесок у розвиток агропромислового комплексу регіону;
відзначення кращих механізаторів області з врученням премії імені Федора
Іванова - Героя України у номінації "Кращий механізатор Миколаївщини";
проведення невідкладних відновлювальних будівництво, реконструкція
спеціалізованих лікарень та інших спеціалізованих закладів;
фінансування заходів з розвитку туристичного та рекреаційного потенціалу
області;
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збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та
культури;
центри екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, станції екстреної
(швидкої) медичної допомоги;
створення єдиного веб-порталу адміністративних послуг Миколаївської
області та ін.
З метою уточнення пріоритетів та напрямів регіональної політики до
Програми вносилися відповідні зміни та доповнення, у тому числі за підтримки
депутатів обласної ради продовжено виконання заходів реформування сфери
надання адміністративних послуг, що в свою чергу надасть можливість залучити
кошти на створення єдиного веб-порталу адміністративних послуг Миколаївської
області, створення електронного реєстру послуг та впровадження електронного
документообігу, комплексної системи захисту інформації тощо.
Окремим напрямом Програми є фінансова підтримка підприємств спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області, які мають
стратегічне значення для інтересів регіону. З цією метою протягом звітного
періоду за активної підтримки депутатів обласної ради Демченко Т.В.,
Кротова А.О., Рубського Г.І., Івануни І.В. з обласного бюджету виділено кошти на
покриття збитків обласного комунального підприємства "Миколаївоблтеплоенерго"
для погашення частини заборгованості із заробітної плати та нарахувань на неї.
Відповідно до доповнень, внесених до Програми рішенням обласної ради від
22 грудня минулого року № 1, вперше в загальному фонді обласного бюджету
планується надання субвенції у сумі 15 000,0 тис.грн. місцевим бюджетам на
реалізацію мікропроектів місцевого розвитку, направленої на сприяння розвитку
територіальним громадам області та вирішення місцевих проблем.
Затверджені обсяги фінансування вищезазначеної Програми у 2017 році
становлять 39,7 млн.грн.
Програма розвитку малого і середнього підприємництва
у Миколаївській області на 2015-2016 роки
(затверджена рішенням обласної ради від 16 січня 2015 року № 2)
Основною метою Програми розвитку
малого і середнього підприємництва у
Миколаївській області є створення належних
умов для реалізації конституційного права на
підприємницьку
діяльність,
підвищення
добробуту
громадян
області
шляхом
залучення широких верств населення до
підприємницької діяльності.
З метою виконання завдань, визначених
Програмою на 2016 рік, протягом звітного
періоду
розроблялися,
проводилися
і
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реалізовувалися такі заходи та проекти:
1. Організація та проведення освітніх семінарів, он-лайн-вебінарів для
суб’єктів підприємницької діяльності та широких верств населення, а саме:
проведено 15 семінарів, які відвідали понад 480 осіб.
2. Забезпечення роботи мережі дистанційних консультаційних центрів, до
яких звернулись понад 520 підприємців з міста Миколаєва та районів області та
ефективність діяльності яких згідно з даними аналізу зворотного зв’язку з клієнтами
центрів
становить
92%
вирішення
порушених суб’єктами підприємницької
діяльності питань (завдяки наданим
консультаціям вдалося вирішити поточні
питання та проблеми або вдало відкрити
власну справу).
3. Підтримка та забезпечення
належної роботи Південної бізнес-школи.
Згідно з аналізами зворотного зв’язку із 15
осіб, які взяли участь у цьому проекті та
пройшли у 2016 році навчання, 65% організували власну справу і 35% почали
розширювати власний бізнес.
4. Надання консультаційно-практичних послуг, спрямованих на соціальноекономічну адаптацію мігрантів з інших областей: надавались консультації щодо
ведення бізнесу, пошуку партнерів,
кадрів тощо. Всього 2016 року за
відповідною допомогою звернулося 56
чоловік.
5.
Відкриття
регіональним
Фондом підтримки підприємництва в
Миколаївській області спільно з
Національним
університетом
кораблебудування
імені
адмірала
Макарова
проекту
"Студентський
бізнес-інкубатор факультету економіки
моря", ключовою ланкою діяльності
якого є ініціація бізнес-ідеї. Робота
полягає у формуванні групи студентів,
які бажають реалізувати свою бізнесідею і створити власне підприємство,
підготовці в процесі їх навчання
персонального або групового бізнесплану, що відображає перспективну
інноваційну ідею, цільові програми в
галузі освіти, отримання міжнародних
грантів.
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На сьогодні сформовано дві групи резидентів Студентського бізнесінкубатора. Загальна їх кількість - 26 чоловік.
6. Продовження роботи з пошуку ґрантових
програм. На основі вибраних актуальних проектів
було сформовано та відправлено 33 заявки. Право
на участь у програмі Європейського банку
реконструкції і розвитку отримали консультаційні
центри в Миколаївській області.
7. Забезпечення діяльності осіннього курсу
навчання за основними напрямами ведення
бізнесу для підприємців-початківців і провідних
підприємців.
8. Проведення першого етапу дослідження
(актуалізація даних стосовно 2016 року) "Структура економіки Миколаївської
області. Визначення "вільних" секторів підприємницької діяльності". в процесі
розроблення та впровадження пакета консультаційно-практичних послуг,
спрямованих на соціально-економічну адаптацію мігрантів з інших областей.
Також з метою підтримки учасників антитерористичної операції, людей з
інвалідністю та тимчасово переміщених осіб до Програми розвитку малого і
середнього підприємництва у Миколаївській області на 2015-2016 роки було
внесено зміни та виділено з обласного бюджету кошти в сумі 200 тис.грн. для
роботи бізнес-інкубатора "Друге дихання".
Цей проект надає стартову можливість відкриття своєї справи, а в
подальшому - її розвитку. Відбір учасників для участі в проекті тривав півтора
місяці на конкурсній основі. Із 140 претендентів було відібрано 50 учасників, які
протягом 6-9 місяців пройдуть потужний тренінговий курс навчання бізнесу по
конкретному бізнес-проекту.
Так, уже у листопаді-грудні 2016 року було проведено по 15 семінарів у
кожній із 2 створених груп учасників проекту, а за результатам першого етапу
навчання у грудні відбувся колоквіум за участю депутатів, топ-менеджерів, фахових
спеціалістів. Допомога у розробці презентаційних матеріалів, структури презентації
та інші консультаційні послуги надавали професійні бізнес-тренери. Резидентами
бізнес-інкубатора "Друге дихання" було представлено 15 проектів, які вже мають
65% готовності (тобто бізнес-план, маркетингове дослідження, технічна база та
сировина для старту проекту). Від гостей колоквіуму було вручено сертифікат
найкращому проекту, досягнуто попередньої домовленості про подальшу
співпрацю.
Завдяки принциповій позиції членів профільної постійної комісії з питань
промислової політики та підприємництва, енергетики та енергозбереження,
транспорту та розвитку інфраструктури, висловленій наприкінці 2015 року у ході
обговорення проекту Програми на 2016 рік, зокрема щодо передбачення в
обласному бюджеті Миколаївської області на 2016 рік коштів на виконання заходів
Програми у повному обсязі, у звітному періоду вдалося максимально виконати
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поставлені завдання.
Всього на виконання заходів Програми з обласного бюджету було виділено
390,0 тис.грн.
Комплексна програма соціального захисту населення "Турбота"
на період до 2015 року, строк дії якої продовжено на період до 2016 року
(затверджена рішенням обласної ради від 25 березня 2011 року № 7)
Метою цієї Програми є вирішення невідкладних
питань
організаційного,
матеріально-технічного,
медичного та соціально-побутового обслуговування
громадян, які перебувають у складних життєвих
обставинах, координація дій органів виконавчої влади,
громадських
організацій,
благодійних
фондів,
діяльність яких має соціальну спрямованість.
У рамках виконання заходів та завдань
Програми у 2016 році за рахунок коштів обласного
бюджету:
699 учасників бойових дій у роки Великої
Вітчизняної війни та у роки війни з Японією, ветеранів війни - визволителів
Миколаївської області до річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні та річниці
визволення України від фашистських загарбників отримали фінансову підтримку на
загальну суму 2796,0 тис.грн. з розрахунку 2000 гривень до кожного свята;
ветерани війни - визволителі Миколаївської області від фашистських
загарбників отримували щомісячну допомогу у розмірі 1000 гривень кожному (з
грудня 2016 року цю допомогу збільшено до 1250 грн.);
учасникам бойових дій в роки Великої Вітчизняної війни та у роки війни з
Японією здійснено передплату на 2016 рік газети "Рідне Прибужжя" Миколаївської
обласної ради на загальну суму 83100 грн.;
сім’ї загиблих та померлих
учасників бойових дій в Афганістані,
інваліди війни в Афганістані до річниці
виведення військ з Афганістану
отримали одноразову допомогу на
загальну суму 777600 грн. з розрахунку
1800 гривень кожній особі;
придбано житло інваліду війни ІІ
групи з числа воїнів-інтернаціоналістів
(у межах 700000 грн., виділених на
виконання відповідних заходів).
Водночас фінансову підтримку
статутної діяльності з обласного
бюджету отримували такі організації:
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обласна організації ветеранів України – 252300 грн.;
обласна організація Всеукраїнської громадської організації інвалідів "Союз
Чорнобиль України" - 112000 грн.;
обласна Спілка воїнів-інтернаціоналістів та запасу - 208300 грн.
Проблемні питання виконання заходів Програми були детально обговорені та
враховані депутатами обласної ради під час затвердження нової Комплексної
програми соціального захисту населення "Турбота" на період до 2020 року, у тому
числі й питання щодо соціального
захисту осіб, пов'язаних із проведенням
антитерористичної операції на сході
України тощо, зокрема були враховані
пропозиції заступника голови постійної
комісії обласної ради з питань
соціальної політики, охорони здоров’я,
материнства, дитинства та розвитку зон
відпочинку Закусілова А.М.:
установити щомісячні виплати
особам, яким виповнилося 100 і більше
років, у розмірі не менш як 300 грн. щомісяця (кошти заплановані в бюджетах міст і
районів);
забезпечити оздоровлення та відпочинок на базах відпочинку, санаторнокурортних закладах демобілізованих учасників антитерористичній операції на сході
України та членів їх сімей (на 2017 рік з обласного бюджету на ці цілі передбачено
2700,0 тис.грн.);
надавати одноразову матеріальну допомогу до Дня незалежності України
сім’ям загиблих та померлих учасників антитерористичної операції на сході України
(фінансовий ресурс з обласного бюджету на 2017 рік становить 1360,0 тис.грн.)
Рішенням обласної ради від 22 грудня 2016 року № 5 затверджено
Комплексну програму соціального захисту населення "Турбота" на період
до 2020 року.
Соціальна комплексна програма підтримки сім’ї та дітей,
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у Миколаївській
області на 2011-2015 роки, строк дії якої продовжено на період до 2017 року
(затверджена рішенням обласної ради від 25 березня 2011 року № 10)
Цю Програму затверджено з метою забезпечення
системної та комплексної державної політики у сфері сім’ї
та демографічного розвитку, спрямованої на формування
самодостатньої сім’ї та її здатності до усвідомленого
народження і виховання дітей; зниження рівня торгівлі
людьми в області з метою виведення України із ряду країн
- постачальників та споживачів живого товару; гендерного
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інтегрування в усі сфери життєдіяльності суспільства.
2016 року з метою виконання заходів Соціальної комплексної програми
підтримки сім’ї та дітей, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків
у Миколаївській області департаменту соціального захисту населення
облдержадміністрації з обласного бюджету було виділено 125,3 тис.грн., які були
освоєно майже у повному обсязі - 125,26 тис.грн. Це дало змогу забезпечити на
належному рівні організацію і проведення акцій та заходів, здійснити їх
інформаційну підтримку та супровід тощо, у тому числі:
забезпечення роботи інформаційно-тренінгового центру (відеоролик з питань
профілактики насилля в сім’ї, буклети з питань підготовки молоді до подружнього
життя, буклети з протидії торгівлі людьми, буклети з питань соціальної підтримки
військовослужбовців-учасників АТО);
забезпечення роботи обласного мобільно-консультативного пункту соціальної
роботи (23 виїзди протягом року);
проведення тематичних короткотермінових семінарів-тренінгів "Корекційна
робота з особами, що вчинили насильство в сім’ї";
проведення заходів, відвідування та вручення подарунків сім’ям з числа
багатодітних, жінок, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня",
прийомним сім'ям, сім'ям з числа внутрішньо переміщених та дитячому будинку
сімейного типу до Дня Матері та Міжнародного дня сім'ї;
відвідування дитячих будинків сімейного типу, пологового будинку та Палацу
урочистих подій з врученням подарунків з нагоди українського Дня родини;
проведення акції, присвяченої Європейському дню боротьби з торгівлею
людьми тощо.
Враховуючи актуальність цього соціального проекту, з метою забезпечення
безперервності соціально значущих процесів рішенням обласної ради від 22 грудня
2016 року № 4 затверджено Соціальну комплексну програму підтримки сім’ї та
дітей, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у Миколаївській
області на 2017-2021 роки.
Обласна Програма "Безбар’єрна Миколаївщина",
строк дії якої продовжено на період до 2016 року
(затверджена рішенням обласної ради
від 25 грудня 2007 року № 7)
Метою
обласної
Програми
"Безбар’єрна
Миколаївщина"
є
запобігання
інвалідності,
якнайповніша адаптація та соціальна
інтеграція інвалідів у суспільство,
забезпечення рівних можливостей та
реалізація
конституційних
прав
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інвалідів, осіб з розумовими вадами та психічно хворих осіб.
Завдяки дії Програми протягом 2016 року:
підвищено кваліфікацію 38 сурдоперекладачів та забезпечено доступ до
інформації (сурдопереклад програм обласного телеканалу "Миколаїв") особам з
вадами слуху;
надано пільги інвалідам І та ІІ груп загального захворювання (у тому числі по
зору), по сплаті за житлово-комунальні послуги, електроенергію, скраплений газ та
тверде паливо. 2016 року 881 інвалід по зору та 322 інваліди внаслідок загального
захворювання І та ІІ групи за рахунок коштів місцевих бюджетів отримали пільгу по
сплаті за житлово-комунальні послуги
та електроенергію на загальну суму
1508,3 тис.грн.;
встановлено 14 квартирних
телефонів інвалідам І та ІІ груп
внаслідок загального захворювання та
інвалідам з дитинства;
видано 6475 технічних засобів
реабілітації, 762 інвалідних візки і
19315
одиниць
протезноортопедичних виробів;
продовжено
роботу
служб
перевезень осіб з обмеженими фізичними можливостями у Жовтневому, містах
Миколаєві та Южноукраїнську (діючими службами обслуговано 1579 осіб з
інвалідністю, надано 190 транспортних послуг на загальну суму 389100 грн.);
спецавтотранспортом забезпечено 3 особи (1- гуманітарним автомобілем,
2 - автомобілями, що були у вжитку);
надано фінансову підтримку
обласній
організації
Союзу
організацій інвалідів України в
розмірі 194800 грн.
На сьогодні в області створено
та функціонують 10 підприємств
громадських організацій інвалідів,
які 2016 року забезпечували роботу
242 особам, з яких 172 особи інваліди.
З метою додаткової фінансової
підтримки
цих
підприємств
структурними підрозділами облдержадміністрації, райдержадміністрацій, місцевих
органів виконавчої влади та органами місцевого самоврядування закуплено
виробленої продукції на загальну суму 159,1 тис.грн.
Окремої уваги та підтримки у звітному періоді потребували 11 центрів
соціальної реабілітації дітей-інвалідів та 7 відповідних відділень при територіальних
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центрах соціального обслуговування (надання соціальних послуг), які надають
реабілітаційні послуги дітям-інвалідам, зокрема цими послугами мали можливість
скористатися 576 неповнолітніх мешканців області.
Також 2016 року проведено інвентаризацію 5449 об’єктів соціальної
інфраструктури: житлово-комунального та громадського призначення.
За станом на 01 січня 2017 року облаштовано відповідно до чинних державних
будівельних норм (у тому числі об’єкти, які мають вільний доступ) 4095 об’єктів
соціальної інфраструктури.
Рішенням обласної ради від 22 грудня № 6 затверджено нову обласну
Програму "Безбар’єрна Миколаївщина", строк дії якої продовжено на період
до 2020 року.
Програма відпочинку та оздоровлення дітей
Миколаївської області на 2014-2018 роки
(затверджена рішенням обласної ради від 24 грудня 2013 року № 14)
Метою
Програми
є
удосконалення системи оздоровлення
та відпочинку дітей, забезпечення
надання державних гарантій щодо
доступності та якості відповідних
послуг, збереження і розвиток мережі
дитячих закладів оздоровлення та
відпочинку, модернізація об’єктів їх
інфраструктури
відповідно
до
сучасних умов.
У
травні
минулого
року
профільна постійна комісія обласної ради взяла на контроль належну організацію і
проведення оздоровчої кампанії 2016 року у Миколаївській області, визначивши
першочерговими завданнями забезпечення оздоровлення та відпочинок дітей, які
потребують особливої соціальної уваги та підтримки, зокрема, дітей - сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування (у тому числі вихованців дитячих будинків
сімейного типу та прийомних сімей);
дітей-інвалідів, дітей з багатодітних
та
малозабезпечених
сімей;
організація харчування дітей у
закладах оздоровлення та відпочинку
згідно
із
затвердженими
фізіологічними нормами.
За результатами проведення
оздоровчої літньої кампанії 2016 року
на
Миколаївщині
послугами
оздоровлення
та
відпочинку
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охоплено близько 66 тис. дітей у 36 позаміських дитячих закладів оздоровлення та
відпочинку, 7 санаторіях та закладах санаторного типу тощо.
Для оздоровлення дітей-сиріт та
дітей,
позбавлених
батьківського
піклування,
які
виховуються
в
інтернатних закладах, дітей, сім'ї яких
опинились у складних життєвих
обставинах,
функціонували
два
оздоровчі
заклади
обласного
підпорядкування: оздоровчий центр
"Орлятко" (с. Рибаківка) та дитячий
оздоровчий
заклад
"Вітрила"
(м. Очаків).
Особлива увага депутатів обласної ради приділялася питанням готовності та
дотримання умов безпеки життєдіяльності дітей в дитячих закладах оздоровлення та
відпочинку, забезпечення їх належним медичним супроводом.
Минулого року посилилася співпраця з українськими та іноземними
урядовими та неурядовими організаціями у сфері оздоровлення та відпочинку дітей
за рахунок інших коштів, не заборонених чинним законодавством, та організації
оздоровлення за кордоном.
Так, відповідно до запрошень Міжнародних благодійних фондів влітку
108 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, вихованців
Антонівської загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів, Миколаївської
спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату № 2, комунального закладу
"Загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів – центр загальної і профільної освіти
та комплексної реабілітації", комунального закладу "Берізківський навчальновиховний комплекс "Загальноосвітня школа-інтернат-ліцей І-ІІІ ступенів",
Шевченківської загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІ ступенів, Лисогірської
спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату, Очаківської загальноосвітньої
санаторної школи-інтернату І-ІІІ ступенів Миколаївської обласної ради
оздоровлювалися у Сполучених
Штатах
Америки.
Крім
відпочинку в США, організовано
вивчення англійської мови в
оздоровчому центрі "Орлятко"
дітьми-сиротами
та
дітьми,
позбавленими
батьківського
піклування, а також дітьми із
сімей, які потребують соціальної
допомоги.
За сприяння Надзвичайного
і Повноважного Посла України в
Республіці Хорватія за рахунок

21
благодійних коштів з 27.06.2016 до 05.07.2016 організовано відпочинок 45 дітей на
Адріатичному узбережжі у м.Сельце. Зокрема, за цією програмою оздоровлено 3
дитини з числа внутрішньо переміщених осіб, 8 - із сімей загиблих учасників
антитерористичної операції, 1 дитину учасника "Кулінарної сотні" та 33 дитини
учасників антитерористичної операції.
Миколаївським обласним благодійним фондом соціальної допомоги
малозабезпеченим проведено оплату витрат, пов’язаних із проїздом дітей на
відпочинок у Хорватію, на загальну суму 214370,00 грн.
Поряд з цим забезпечено неухильне додержання вимог законодавства під час
надання згоди на виїзд груп дітей для оздоровлення та відпочинку за кордон і
здійснення контролю за їх поверненням в Україну.
Беручи до уваги неприбутковість дитячих закладів оздоровлення, проводилася
робота щодо надання відповідними органами місцевого самоврядування, на
території яких знаходяться дитячі оздоровчі заклади, пільг по земельному податку
таким закладам.
Видатки на організацію оздоровлення та відпочинку дітей минулого року
становили 21 млн. 077 тис. 900 грн., з них у розрізі бюджетів:
кошти обласного бюджету - 12 млн. 022 тис. 900 грн.;
кошти районних бюджетів та міст області - 7 млн. 035 тис.грн.;
залучені (позабюджетні) кошти – 1 млн. 460 тис.грн.
Обласна Програма боротьби з онкологічними
захворюваннями на період до 2016 року
(затверджена рішенням обласної ради від 22 жовтня 2010 року № 10)
Метою
Програми
є
підвищення
ефективності
здійснення обласних заходів з
профілактики
злоякісних
новоутворень, підвищення якості
первинної
профілактики
онкологічних
захворювань
та
доступності медичної допомоги для
онкологічних хворих, реалізація
державних
гарантій
надання
медичної допомоги, підвищення
показника одужання, зниження
рівня
дорічної
летальності
онкологічних хворих і показника смертності від злоякісних новоутворень деяких
локалізацій (рак молочної залози, шийки матки, передміхурової залози), створення
умов для продовження життя онкологічних хворих та поліпшення його якості.
Завдяки дії Програми за підсумками 2016 року показник онкологічними
захворюваннями населення в Миколаївській області в розрахунку на 100 тисяч
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населення становив 385,9, що на 4,9% нижче ніж за підсумками 2010 року –
початок дії обласної Програми. У порівнянні з тим же періодом на 29,0% знизився
загальний рівень смертності громадян, хворих на злоякісні новоутворення, і
становив 143,0 на 100 тис. населення.
Робота, яка проводилася у
звітному періоді з виконання обласної
Програми боротьби з онкологічними
захворюваннями на період до 2016
року, була спрямована передусім на
поліпшення стану надання медичної
допомоги хворим зі злоякісними
новоутвореннями,
посилення
інформованості
населення
щодо
попередження
онкологічних
захворювань, кадрового забезпечення
профільними
спеціалістами
та
підвищення їх кваліфікації.
За сукупністю виконання цих та інших завдань і заходів обласної Програми за
підсумками 2016 року:
завдяки превентивним заходам у закладах охорони здоров`я області рівень
активного виявлення онкологічних захворювань під час проведення профілактичних
медичних оглядів населення становив
45,3%, що на 5,1% вище показника
зареєстрованого за підсумками 2010
року, який становив 40,2%, та на
15,9% вище ніж в цілому по Україні
(2015 року - 29,9%);
охоплення
спеціальним
лікуванням громадян, які вперше
2016 року захворіли на злоякісні
новоутворення становило 73,1%, що
на 4,2% вище ніж за підсумками 2010
року, коли цей показник було
зареєстровано на рівні 68,9%, та на 4,3% вище ніж по Україні в цілому (2015 року 68,8%);
на 13,4% зменшилися дорічна летальність хворих зі злоякісними
новоутвореннями - 21,7% у 2016 році порівняно із 35,1% у 2010 році, та на 9,6%
нижче ніж в цілому по Україні (2015 року - 31,3%);
практично в кожній міській та центральних районних лікарнях області
функціонують та періодично використовуються від 2 до 4 стаціонарних ліжок для
надання паліативної, симптоматичної медичної допомоги громадянам, хворим на
злоякісні новоутворення.
Загальна потреба області в хоспісних ліжках для лікування онкологічних
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хворих, що знаходяться в термінальній стадії онкологічних захворювань, згідно з
проведеними розрахунками становить 75 - 80 стаціонарних ліжок.
12 лікарів закладів охорони
здоров`я
області
підвищили
кваліфікацію з питань онкології на
базі
обласного
онкологічного
диспансеру;
придбано хіміотерапевтичних
препаратів
на
загальну
суму
779,4 тис.грн.
За підтримки депутатського
корпусу
протягом
2016
року
вирішувалися
поточні
питання
поліпшення матеріально-технічної
бази Миколаївського обласного онкологічного диспансеру, у тому числі за рахунок
коштів, передбачених в обласному бюджеті на виконання депутатами обласної ради
доручень виборців: депутат обласної ради Кухта І.В. спрямував 150,0 тис.грн. на
придбання медикаментів, а депутати депутатської фракції політичної партії "Наш
край" Луста В.В., Гемаєв Х.З., Донченко О.В., Закусілов А.М., Кормишкін Ю.А.,
Підгородинський М.О., Садрідінов Р.Ш., Садрідінов Т.Ш., Ташлик Г.В., Чіпак І.І.
об'єднали ресурс і спрямували 500,0 тис. грн. на поточні ремонти системи рентгенмамографічного та гамма-терапевтичного обладнання.
Зважаючи на те, що строк дії обласної Програми боротьби з онкологічними
захворюваннями завершився 2016 року, депутати обласної ради вносять питання
щодо розробки та затвердження відповідної обласної програми до переліку
першочергових завдань 2017 року.
Обласна Цільова соціальна програма протидії
захворюванню на туберкульоз на 2013-2016 роки,
строк дії якої продовжено на період до 2017 року
(затверджена рішенням обласної ради від 21 грудня 2012 року № 21)
Метою затвердження Програми
є подальше поліпшення епідемічної
ситуації в напрямі зменшення
загальної
кількості
хворих
на
туберкульоз,
зниження
рівня
захворюваності та смертності від
нього, ко-інфекції (туберкульоз/ВІЛінфекція),
темпів
поширення
мультирезистентного
туберкульозу
шляхом
реалізації
державної
політики,
що
ґрунтується
на
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принципах забезпечення загального та рівного доступу населення до якісних послуг
з профілактики, діагностики та лікування туберкульозу.
2016 року продовжилася робота щодо своєчасного виявлення, діагностики та
лікування випадків туберкульозу, а також створення умов для ефективного
впровадження передових лікувальних методик та практик цього захворювання.
Позитивні зміни як у ставленні до проблеми населення, так і зміни у підході
до лікування хвороби сприяли стабілізації епідемічної ситуації в області.
Захворюваність на туберкульоз зменшилась на 2,8% і становить 67,1 (2015 р. 69,0) на 100 тис. населення.
Захворюваність дітей зменшилась на 50% і становить 5,6 (2015 р. – 8,4).
Більше ніж у два рази зменшилась захворюваність підлітків і становить 30,6
(2015 р. – 67,8).
Поширеність туберкульозу дещо зменшилась і становить 130,3 (2015 р. –
132,3). На сьогодні в області нараховується 1508 хворих з активним туберкульозом,
з них 680 з бактеріовиділенням і 694 з розпадом легеневої тканини.
Смертність від туберкульозу зменшилась на 17,5% і становить 8,0 (2015 р. 9,7).
Збільшилось профілактичне флюорографічне обстеження населення і
становить 712 на тисячу населення (2015 рік – 700).
На виконання заходів обласної Цільової соціальної програми протидії
захворювання на туберкульоз у 2016 році з обласного бюджету затверджено кошти в
сумі 3365,344 тис.грн, виділено - 932,35 тис.грн., у тому числі на:
придбання медичних товарів - 485,675 тис.грн., а саме: 300,0 тис.грн.закупівлю протитуберкульозних ліків II ряду; 164,475 тис.грн. - забезпечення
діагностики та моніторингу ефективності лікування за допомогою рентгенівського
обстеження; 21,2 тис.грн. - витратні матеріали для клініко-діагностичної
лабораторії);
здійснення надбавки у розмірі 25 % до посадового окладу лікарям-фтизіатрам
та середньому медичному персоналу облтубдиспансеру - 634,4 тис.грн.;
перевезення працівників до місця роботи та у зворотному напрямку 446,675 тис.грн.,
що дало змогу зміцнити матеріально-технічну базу Миколаївського обласного
протитуберкульозного диспансеру, підвищити рівень медичної допомоги хворим на
туберкульоз, частково соціально підтримати лікарський, сестринський та
обслуговуючий персонал відповідних лікувальних закладів.
Водночас з метою формування прихильності до лікування 2016 року надано
допомогу 93 хворим на суму 141766 грн., організовано відшкодування
транспортних витрат на доїзди до санаторіїв 161 хворому на суму 68202 грн.;
вишукано кошти у сумі 1377895 грн. на додаткове харчування тубінфікованих дітей.
За активної підтримки депутатів обласної ради Лучного М.М.,
Настоящого І.Б., Ізбаша А.І. рішенням обласної ради від 10 листопада 2016 року
№ 22 продовжено строк дії обласної Цільової соціальної програми протидії
захворюванню на туберкульоз до 2017 року.
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Обласна Цільова соціальна програма
протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2015-2018 роки
(затверджена рішенням обласної ради від 16 квітня 2015 року № 4)
В
умовах
стрімкого
поширення
в
молодіжному середовищі важких інфекційних
захворювань ключовим завданням влади є
провадження відповідної політики упередження
інфікування та забезпечення належного лікування
хворих. На виконання цих завдань та з метою є
забезпечення надання якісних і доступних послуг з
профілактики
та
діагностики
ВІЛ-інфекції,
насамперед представникам груп ризику щодо
інфікування ВІЛ, послуг з лікування, догляду і підтримки людей, які живуть з ВІЛ, в
умовах реформування системи охорони здоров’я у квітні 2015 року було розроблено
та затверджено довгострокову обласну профільну Програму.
2016 року фінансування завдань та заходів обласної Цільової соціальної
програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2015-2018 роки становило 616 859,64 грн.
Окремо по заходах Програми профінансовано:
забезпечення вільного доступу населення до безоплатного консультування та
тестування на ВІЛ-інфекцію - 395020,80 грн.;
профілактика захворюваності на вірусні гепатити В і С, інфекції, що
передаються статевим шляхом (ІПСШ), для груп підвищеного ризику щодо
інфікування ВІЛ та ВІЛ-інфікованих – 34159,68 грн.;
забезпечення діагностики опортуністичних інфекцій, супутніх захворювань та
ускладнень у хворих на ВІЛ-інфекцію – 83969,28 грн.;
забезпечення діагностики, лікування та профілактики інфекцій, супутніх
захворювань та ускладнень у хворих на ВІЛ-інфекцію - 88151,64 грн.;
забезпечення проведення підтверджувальних досліджень у разі виявлення
серологічних маркерів, а також імуноферментного аналізу та імунного блоку для
підтвердження наявності серологічних маркерів ВІЛ - 15557,76 грн.
Обласна Цільова соціальної програма
розвитку освіти Миколаївської області на 2011-2015 роки,
строк дії якої продовжено на період до 2016 року
(затверджена рішенням обласної ради від 20 грудня 2010 року № 3)
Метою Програми є забезпечення рівного
доступу до здобуття якісної освіти усіх громадян,
створення оптимальних умов навчання і
виховання у закладах освіти усіх типів.
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Система освіти області представлена 568 дошкільними (42 тис. дітей),
542 загальноосвітніми (111 тис. учнів), 41 позашкільним (39 тис. вихованців),
32 професійно-технічними (10 тис. осіб) та 39 вищими (42 тис. студентів)
навчальними закладами.
Усіма формами дошкільної освіти охоплено 98% дітей дошкільного віку від
трьох до 6 (7) років. Забезпечено 100-відсоткове охоплення дітей п’ятирічного віку
дошкільною освітою в усіх містах і районах області. 2016 року у діючих дошкільних
навчальних закладах додатково створено 517 місць.
З 01 вересня 2016 року в області функціонує 2 опорні заклади:
у Вітовському районі – опорний загальноосвітній навчальний заклад
Первомайська
загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів Вітовської
районної ради та
3 філії –
навчально-виховні
комплекси
"загальноосвітня школа І ступенядошкільний навчальний заклад" Засільська,
Новоселівська,
Благодатненська;
у Новобузькому районі –
опорний
загальноосвітній
навчальний
заклад
Новобузька
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
№ 1 Новобузької районної ради та 4 філії – Першотравнева, Станційна, Розанівська,
Центр профільного навчання.
Зазначеним опорним закладам як переможцям конкурсу на кращий опорний
заклад (розпорядження голови облдержадміністрації від 05.05.2016 №162-р) надано
фінансову підтримку у розмірі 2,7 млн грн. кожному. У роботі конкурсного комітету
на кращий опорний заклад активну участь брала голова постійної комісії
Миколаївської обласної ради з питань культури, науки і освіти, сім’ї та молоді,
спорту Іванова Н.В.
Відповідно до рішення
Доманівської районної ради від
05.10.2016 № 3 визначено ще
один
опорний
заклад
–
Доманівський
районний
навчально-виховний комплекс
"Доманівська загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів №1 Центр дитячої та юнацької
творчості".
Передбачено
утворення двох філій цього
закладу – Петропавлівської та
Царедарівської.
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На зміцнення матеріальнотехнічної
бази
цих
опорних
навчальних закладів передбачено
видатки у розмірі 3,1 млн. грн.
кожній.
Сухоєланецька
ЗОШ
І-ІІІ
ступенів Новоодеської районної
ради ввійшла до пілотного проекту
опорних
закладів,
за
яким
навчальний заклад отримає кошти
фонду Western NIS Enterprise Fund та
Агенства США з Міжнародного
Розвитку (USAID) на розвиток матеріально-технічної бази.
З метою стовідсоткового охоплення перевезенням до загальноосвітніх
навчальних закладів дітей депутати обласної ради пріоритетним завданням
визначили придбання шкільних автобусів, на виконання якого виділено відповідний
фінансовий ресурс з обласного бюджету у сумі 21 284,5 тис.грн.
Для організованого перевезення до навчальних закладів учнів сільської
місцевості було придбано та розподілено:
шістнадцять автобусів АС-Р-4234 "Мрія" закладам освіти Новобузького,
Новоодеського,
Снігурівського,
Братського,
Веселинівського,
Вознесенського,
Врадіївського,
Доманівського,
Єланецького,
Вітовського,
Казанківського,
Кривоозерського, Миколаївського,
Очаківського,
Первомайського
районів, Куцурубської сільської
ради об’єднаної територіальної
громади;
десять автобусів ATAMAN
DO93S2
закладам
освіти
Баштанського,
Новобузького,
Новоодеськогого, Арбузинського, Березнегуватського, Березанського, Вітовського
районів;
три автобуси закладам освіти Доманівського району.
Ініціаторами такого розподілення шкільних автобусів відповідним навчальним
закладам виступили саме депутати обласної ради, зокрема Чорний С.В., Іванова
Н.В. та інші. Також депутати обласної ради брали участь у передачі шкільних
автобусів районам.
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У подальшому депутати підтримали депутата обласної ради Демченко Т.В.
стосовно розподілу шкільних автобусів, придбаних за кошти обласного бюджету, за
пропозиціями постійних комісії обласної ради з питань культури, науки і освіти,
сім’ї та молоді, спорту та з питань регіонального розвитку, планування, бюджету,
фінансів та інвестицій.
З метою підтримки перспективної молоді області 6 студентам вищих
навчальних закладів І-IV рівнів акредитації та 3 учням професійно-технічних
навчальних закладів щороку призначається стипендія голови Миколаївської
обласної державної адміністрації, голови Миколаївської обласної ради.
До складу експертної комісії з визначення стипендій входять депутати
обласної ради Іванова Н.В., Гладун С.М. та Донченко О.В., які активно працювали
за її засіданнях.
Цього року проведено
обласний
конкурс
робіт
молодих
учених
Миколаївської області, за
підсумками якого із 41
учасника
визначено
12
переможців, яких відзначено
дипломами та грошовими
нагородами у розмірі 2500
грн.
Депутатами
обласної
ради на виконання доручень
виборців
2016
року
спрямовано
кошти
на
поліпшення матеріально-технічної бази дошкільних та загальноосвітніх навчальних
закладів у сумі 4045,24 тис.грн., у тому числі: Ніколенко А.А. – 133,0 тис.грн.,
Чмирь С.М. – 150,0 тис.грн., Боднар Н.О. –
145,2 тис.грн, Катрич А.П. –
136,8 тис.грн., Лісніченко В.А. – 150,0 тис.грн., Наказенко С.Б. – 124,5 тис.грн.,
Терещенко О.К. – 128,2 тис.грн., Фіцура О.О. – 140,0 тис.грн., Чорний С.В. – 145,7
тис.грн., Воронок А.В. – 110,0 тис.грн., Ковальчук П.В. – 147,8 тис.грн., Паламарюк
П.М. – 118,1 тис.грн., Ясинський О.М. – 121,0 тис.грн., Рубський Г.І. – 145,0 тис.грн.
2016 року на реконструкцію Миколаївської загальноосвітньої школиінтернату №3 Миколаївської обласної ради з обласного бюджету розвитку
направлено 2900 тис.грн. на облаштування ліфту для учнів на візках та внутрішніх
туалетів у навчальному корпусі для вказаної категорії дітей. Загальна вартість
проекту становить 27000 тис.грн.
Для його реалізації у 2017 році вказаний проект подано на розгляд конкурсної
комісії інвестиційних проектів, реалізація яких передбачається за кошти Державного
фонду регіонального розвитку.
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Програма розвитку культури у Миколаївській області
на 2011-2015 роки, строк дії якої продовжено на період до 2016 року
(затверджена рішенням обласної ради від 25 березня 2011 року № 11)
Метою Програми є створення
належних
умов
для
задоволення
культурних потреб населення, збагачення
і розвитку культури та мистецтва;
збереження, популяризації та актуалізації
національної
культурної
спадщини;
поліпшення матеріально-технічного та
фінансового забезпечення закладів та
установ культури; сприяння творчій
активності громадянина.
Рішенням обласної ради від 25 грудня 2015 року № 12 (зі змінами) на
виконання заходів Програми розвитку культури у Миколаївській області на 20112015 роки 2016 року з обласного бюджету виділено:
на галузь "Культура і мистецтво" асигнувань в сумі 6356,546 тис.грн. по
загальному фонду, виконано в сумі 6254,083 тис.грн. (98,38%);
на галузь "Освіта" виділено 889,836 тис. грн., виконано 888,927 тис.грн.
(99,89%);
по спеціальному фонду по галузі "Культура" виділено 3081,153 тис.грн.,
виконано 2633,473 тис.грн. (85,47%), по галузі
"Освіта" виділено
187,091 тис.грн., виконано 168,211 тис.грн. (89,91%).
Протягом 2016 року на виконання заходів Програми із субвенції за рахунок
коштів обласного бюджету на виконання доручень виборців згідно з програмами,
затвердженими обласною радою, було спрямовано понад 240 тис.грн., у тому числі:
на проведення театрального фестивалю "HOMO LUDENS", придбання
електроосвітлювального прибору та комп’ютерної техніки - 121,280 тис.грн.
(Гладун С.М. – 12,0 тис.грн., Кротов А.О. - 10,0 тис.грн., Демченко Т.В. 10,0 тис.грн., Паламарюк П.М.- 5,0 тис.грн., Ташлик Г.В. - 5,0 тис.грн.);
на придбання принтерів для обласного художнього музею ім.В.Верещагіна 6,0 тис.грн. (Іванова Н.В.);
на зміцнення матеріально-технічної бази обласного методичного кабінету
навчальних закладів культури і мистецтв – 5,0 тис.грн. (Гладун С.М.);
на звукозапис музичних творів, придбання стендів для музею історії та
комплекту акустичної апаратури для Миколаївського коледжу культури і мистецтв –
54,0 тис.грн. (Гладун С.М. – 44 тис.грн., Іванова Н.В. – 10,0 тис.грн.);
на придбання конденсаторних мікрофонів для державного музичного
училища – 14,0 тис.грн. (Гладун С.М.);
на придбання електроосвітлювальної апаратури та комп'ютерної техніки для
Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру –
79,2 тис.грн. (Кравченко М.А.- 67,2 тис.грн., Ясинський О.М. –12,0 тис.грн.).
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Також на розвиток закладів культури області депутатами обласної ради на
виконання доручень виборців було спрямовано понад 500,0 тис.грн., у тому числі:
Івануна І.В. - 81,0 тис.грн. (Миколаївський район), Барна Ф.П. - 52,8 тис.грн.
(Новоодеський район), Жосан В.П. - 40,4 тис.грн. (Врадіївський район),
Москаленко В.В. - 49,8 тис.грн. (Воскресенський БК Вітовського району),
Джупінін Ю.В. - 36,0 тис.грн. (Новоодеський район), Казюка О.М. - 55,0 тис.грн.
(Новоодеський район), Сіроштан О.В. - 20,1 тис.грн. (Доманівський район),
Підгородинський М.О. - 55,0 тис.грн. (Веселинівський район), Скорий М.В. 33,2 тис.грн. (Березнегуватський район).
Заходи Програми, які не вдалося виконати у зв'язку з недостатнім
фінансуванням галузі культури:
придбання обладнання та устаткування для створення центру збереження
рідкісних і цінних видань та забезпечення роботи регіонального інформаційного
порталу "Прибужжя" на базі обласної універсальної наукової бібліотеки
ім.О.Гмирьова, а також видавничих центрів на базі обласних бібліотек;
придбання обладнання та устаткування для впровадження у роботу бібліотек
електронних систем обслуговування читачів та управління бібліотечними фондами,
корпоративної віртуальної довідково-інформаційної служби та служб електронної
доставки документів;
забезпечення збереження та проведення реконструкції і реставраційних робіт
пам’ятки архітектури місцевого значення - "Офіцерське зібрання" (м. Очаків) з
метою подальшого створення на його базі міського комунального музею
П.П.Шмідта та інше.
Рішенням обласної ради
від 22 грудня 2016 року № 8
затверджено
Програму
розвитку
культури
у
Миколаївській області на 20172018 роки.
Завдяки виваженій та
принциповій позиції депутатів
профільної постійної комісії
Гладун С.М., Кравченка М.А.,
Іванової Н.В., Донченко О.В.,
Джупініна
Ю.В.
щодо
першочергових
завдань
та
проблемних
питань
галузі
проект Програми розвитку культури у Миколаївській області на 2017-2018 роки
було доповнено розділом 8 "Забезпечення розвитку кадрового потенціалу галузі,
підтримка молодих спеціалістів"; конкретними заходами щодо проведення
капітальних ремонтів у закладах культури; збільшено суму виплат премії
ім.М.Аркаса на 2018 рік тощо.
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Програма "Молодь Миколаївщини" на 2016-2020 роки
(затверджена рішенням обласної ради від 11 березня 2016 року № 9)
Метою Програми є створення системи
всебічної підтримки громадянської активності
молоді, спрямованої на самовизначення і
самореалізацію, формування необхідних для
цього правових, гуманітарних та економічних
передумов, надання соціальних гарантій.
Необхідно зазначити, що Програмою
передбачено низку заходів, запропонованих
депутатами-членами профільної постійної
комісії
обласної
ради
Гладун
С.М.,
Кравченком М.А., Невеселим В.В., Івановою Н.В., Донченко О.В., зокрема щодо
розширення переліку спортивних заходів, співпраці управлінь у галузі молодіжної
політики тощо.
Незважаючи на незначний проміжок часу дії Програми "Молодь
Миколаївщини" (березень-грудень 2016 року), протягом звітного періоду на
виконання її завдань було проведено 21 захід обласного рівня, зокрема:
інтерактивний студентський шоу-конкурс "Яблуко спокуси - 2016";
велоперегони крос-кантрі по пересічній місцевості "Бузькі скали" у
м.Южноукраїнськ;
І Всеукраїнський відкритий конкурс молодих джазових виконавців
"PERFOMANCE JAZZ 2016";
регіональний етап Міжнародної програми "Студентська республіка";
програма "Фітнес-марафон-2016" у рамках святкування Дня молоді України;
ІХ Молодіжний джазовий фестиваль "JUBILEE 2016";
регіональний
етап
Всеукраїнської конкурсної програми
"Кращий студент України";
регіональний етап молодіжного
конкурсу талантів "Зірка року - 2016";
студентський
танцювальний
конкурс
"PRO-движение
VOICE
2016";
молодіжний
творчий
екологічний форум "Чорне море –
наша спільна спадщина";
тренінг-практикум
“Інститути
громадянського суспільства:
залучення студентства до "добрих справ", присвячений практичним
рекомендаціям інститутів громадянського суспільства для підготовки та реалізації
соціальних програм;
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ІІІ обласний фестиваль волонтерів "Добрі серця"-2016.
Вищезазначені заходи відвідало понад 12 тис. молодих осіб, що на 1 тис. осіб
більше ніж 2015 року.
Підготовлено 7 всеукраїнських проектів з кошторисами для включення до
календарного плану заходів щодо реалізації державної політики з питань молоді
Міністерства молоді та спорту України молоді на 2016 рік.
За рахунок коштів державного бюджету в розмірі 50 тис.грн., за підтримки
Міністерства молоді та спорту України було проведено Всеукраїнську
інформаційно-просвітницьку акцію, спрямовану на формування внутрішньої
культури молоді у соціальному середовищі.
Протягом 2016 року діяла Молодіжна колегія при облдержадміністрації як
консультативно-дорадчий орган з питань реалізації молодіжної політики в області.
Свою діяльність продовжували молодіжні парламенти, молодіжні колегії та
молодіжні адміністрації при райдержадміністраціях, міських (міст обласного
значення) радах.
Депутати обласної ради Іванова Н.В., Донченко О.В., Чорний С.В.
Кравченко М.А., Джупінін Ю.В., підтримали пропозиції облдержадміністрації щодо
відзначення представника Миколаївщини Премією Верховної Ради України за
внесок молоді у розвиток парламентаризму, місцевого самоврядування у 2016 році,
однак звернули увагу на необхідність дотримання процедури висунення кандидатівпретендентів на нагородження зазначеною Премією та включення до складу
конкурсної комісії з відбору претендентів-депутатів обласної ради.
Програма розвитку фізичної культури і спорту
в Миколаївській області на 2014-2018 роки
(затверджена рішенням обласної ради від 24 грудня 2016 року № 18)
Мета Програми полягає у створенні умов для залучення широких верств
населення до систематичних занять фізичною культурою і масовим спортом,
популяризації
здорового
способу життя та сприяння
розвитку
фізкультурноспортивної
реабілітації;
максимальної
реалізації
здібностей
обдарованої
молоді, у тому числі молоді
з обмеженими фізичними
можливостями, у дитячоюнацькому,
резервному
спорті,
спорті
вищих
досягнень та виховання її в
дусі олімпізму.
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Сьогодні Миколаївщина достойно представляє Україну на міжнародній
спортивній арені:
7 миколаївських спортсменів брали участь Олімпійських іграх, за
результатами
проведення яких Миколаївська область посіла ІІІ місце у
всеукраїнському заліку, а Ольга Харлан завоювала бронзову нагороду в
індивідуальній першості з фехтування на шаблях та срібну нагороду – в командній,
Олена Буряк у складі жіночої четвірки з веслування академічного посіла 4 місце,
Ілля Кваша в індивідуальних стрибках у воду з триметрового трампліну посів
6 місце серед чоловіків, Олена Федорова – 11 місце серед жінок у стрибках у воду;
у Паралімпійських іграх
взяли участь 12 миколаївських
атлетів, які вибороли
6
золотих,
1 срібну та 5
бронзових
нагород,
встановивши два світових та
один рекорд Паралімпійських
ігор.
Загалом 2016 року на
чемпіонатах
світу
наші
спортсмени
вибороли
29
золотих, 20 срібних та 21
бронзову
нагороду.
На
чемпіонатах
Європи
спортсмени вибороли 21 золоту, 22 срібних і 32 бронзових нагороди.
Ці досягнення стали можливими завдяки діяльності в Миколаївській області
розвинутої мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл - 54 дитячо-юнацьких
спортивних школи, в яких фізичною культурою та спортом займались 16389 дітей.
З метою утримання розвитку фізичної культури в Миколаївській області
забезпечено щорічне зростання обсягів фінансування галузі "Фізична культура і
спорт". Так, 2016 року з обласного бюджету виділено 28,821 млн.грн. (для
порівняння: 2015 року - 27,8 млн.грн., 2014 року – 21 млн.грн.)
На наступний 2017 рік в бюджеті області на галузь фізичної культури
закладено 34,260 млн. грн.
2016 року відповідно до заходів Програми розвитку фізичної культури і
спорту в Миколаївській області на 2014-2018 роки було завершено будівництво
корпусу спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву з
фехтування з адміністративно-побутовою будівлею та усіма інженерними
комунікаціями, кошторисна вартість яких становить 20597,899 тис.грн. На
будівництво цього об'єкта протягом 2012-2016 років залучалися кошти бюджетів
усіх рівнів, зокрема 2016 року за кошти Державного фонду регіонального розвитку
завершено останню чергу будівництва – безпосередньо корпус СДЮСШОР з
фехтування. На ці цілі з державного бюджету виділено 13135,569 тис.грн., з
міського бюджету міста Миколаєва - 2059,7899 тис.грн. Цей зал – єдиний на Україні
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спеціалізований заклад, де можна проводити чемпіонати України та міжнародні
турніри.
Також заходами Програми передбачено виплати грошових нагород кращим
спортсменам та стипендій. Так, 2016 року з обласного бюджету кращим
19 спортсменам Миколаївщини з олімпійських видів спорту виплачено грошову
винагороду за перемогу в офіційних міжнародних змаганнях на загальну суму
500 тис.грн. Протягом року щомісяця виплачувалася стипендія голови
облдержадміністрації і голови обласної ради 74 спортсменам та їх тренерам.
Відповідним рішенням обласної ради розмір стипендії на 2017 рік буде збільшено на
45% кожному отримувачу.
На виконання програмних заходів щодо придбання житла кращим
спортсменам 2016 року з обласного бюджету було виділено кошти на придбання
квартири для провідної спортсменки Миколаївщини зі стрибків у воду Федорової
Олени – заслуженого майстра спорту України, бронзової призерки чемпіонату світу,
п'ятиразової призерки чемпіонатів Європи зі стрибків у воду, учасниці чотирьох
Олімпійських ігор.
2016 року за ініціативи голови Миколаївської обласної ради
Москаленко В.В. та депутата обласної ради Фроленка В.В. з обласного бюджету
виділено 400,0 тис. грн. на виготовлення проектно-кошторисної документації для
проведення капітального ремонту будівлі Миколаївської обласної дитячо-юнацької
спортивної школи "Обласний шахово-шашковий клуб" ім.М.В.Шелеста.
У бюджеті Миколаївської
області на 2017 рік заплановано
кошти в розмірі 8,5 млн.грн. для
проведення капітального ремонту
спортивного закладу: повної заміни
покрівлі (у тому числі її утеплення),
капітальний
ремонт
підвального
приміщення із заміною усіх труб та
вентиляційних
шахт,
заміна
вентиляції у приміщенні, заміна
підлоги,
електричної
проводки,
ремонт та утеплення стін, заміна
вікон,
укріплення
фундаменту
приміщення.
Водночас голова обласної ради Москаленко В.В. виступила з ініціативою
щодо розробки проекту програми розвитку шахового спорту в Миколаївській
області. Наразі питання всебічно вивчається, і за результатами вивчення будуть
внесені відповідні пропозиції облдержадміністрації.
Минулого року 11 депутатів обласної ради спрямували 383,5 тис.грн.
субвенції за рахунок коштів обласного бюджету на виконання доручень виборців
згідно з програмами, затвердженими обласною радою, на матеріально-технічне
забезпечення спортивних закладів, зокрема:
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депутат обласної ради Кротов А.О. - на проведення спортивних заходів з
бадмінтону, на придбання медалей, кубків, придбання човна для ОСДЮСШОР з
вітрильного спорту "Обласний яхт-клуб", придбання форми та спортивного
інвентарю для Миколаївської обласної комунальної комплексної дитячо-юнацької
спортивної школи;
депутат обласної ради Кравченко М.А. - на придбання воланів (бадмінтон),
електронних годинників та шахів (шахи);
депутат обласної ради Невінчаний М.А. - на придбання кубків, медалей,
дипломів, а також електронних годинників та шахів;
депутат обласної ради Бєлава В.О. - на придбання воланів для бадмінтону,
накладок для ракеток та м’ячів для настільного тенісу (для спеціалізованої дитячоюнацької спортивної школи паралімпійського резерву;
депутати обласної ради Ташлик Г.В., Солтис О.В. та Гладун С.М. спрямували
відповідний фінансовий ресурс на придбання човна в комплекті для ОСДЮСШОР з
вітрильного спорту "Обласний яхт-клуб". Також Гладун С.М. виділила кошти на
придбання спортивного інвентарю для ДЮСШ "Обласний шахово-шашковий клуб"
ім. М.В.Шелеста;
депутат обласної ради Резніков І.Б. - на придбання мішеней та боєприпасів для
стендової стрільби;
депутат обласної ради Іванова Н.В. - на придбання спортивного інвентарю
(куртки для гандболістів) для Миколаївської обласної школи вищої спортивної
майстерності;
депутат обласної ради Демченко Т.В. - на придбання спортивної екіпіровки
команди з гандболу (куртки) та придбання татамі для Миколаївської обласної
комунальної комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 1;
депутат обласної ради Каражей О.М. - на придбання годинників і шахів для
ДЮСШ "Обласний шахово-шашковий клуб" ім. М.В.Шелеста.
Цільова регіональна програма підтримки індивідуального
житлового будівництва на селі та поліпшення житлово-побутових
умов сільського населення "Власний дім" на 2012-2017 роки
(затверджена рішенням обласної ради від 26 червня 2012 року № 16)
Цільова регіональна програма
підтримки
індивідуального
житлового будівництва на селі та
поліпшення
житлово-побутових
умов сільського населення "Власний
дім" спрямована на створення
відповідних житлових та соціальнопобутових умов саме для сільського
населення області, в першу чергу для молодих спеціалістів, молодих сімей,
працівників соціальної сфери села, сільськогосподарських формувань,
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обслуговуючих галузей, із залученням для цих цілей коштів державного та місцевих
бюджетів усіх рівнів.
Метою Програми є поліпшення житлових і соціально-побутових умов
сільського населення, реалізація заходів щодо відродження села шляхом підвищення
рівня життєзабезпечення населення.
На здійснення заходів з реалізації Програми у 2016 році передбачено
залучення коштів за рахунок обласного бюджету в сумі 2600,0 тис.грн.
Рішенням обласної ради від 23 вересня 2016 року № 13 збільшено обсяг
надання кредитів сільським забудовникам на суму 500,0 тис.грн.
Кошти обласного бюджету, виділені на виконання заходів Цільової
регіональної програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі та
поліпшення житлово-побутових умов сільського населення "Власний дім" на
2012-2017 роки, використано стовідсотково.
Відповідно до рекомендацій постійної комісії обласної ради з питань аграрної
політики земельних відносин та соціального розвитку села від 09 лютого 2016 року,
прийнятих завдяки виваженій та принциповій позиції голови постійної комісії
Кормишкіна Ю.А., депутата Демченко Т.В., за підтримки всіх членів постійної
комісії рішенням обласної ради від 10 червня 2016 року № 3 до Програми внесено
такі зміни:
до напрямів кредитування включено заходи з енергозбереження (термосанація
житла – утеплення зовнішніх фасадів, теплова ізоляція покрівель та підвалів, заміна
вхідних дверей та віконних блоків);
збільшено суми кредиту на: будівництво житлового будинку - до
300,0 тис.грн.; реконструкцію житлового будинку або добудову незавершеного
будівництвом житла - до 150,0 тис.грн.; придбання готового житла до 200,0 тис.грн.; спорудження інженерних мереж та підключення їх до існуючих
комунікацій - до 50,0 тис.грн.; заходи з енергозбереження - до 100,0 тис.грн.
Також до Програми внесено суттєве доповнення, згідно з яким
позичальниками кредитів можуть бути також учасники АТО та громадяни України,
які перебувають на обліку внутрішньо переміщених осіб.
2016 року правом програмного кредитування "Власний дім" скористалися 18
родин. Отримані кредити спрямовано на:
придбання житла – 11 родин (1893,184 тис.грн.);
реконструкцію житла – 2 родини (562,240 тис.грн.),
електроопалення житлового будинку – 1 родина (22,071 тис.грн.),
заходи з енергозбереження – 4 родини (122,505 тис.грн.)
За звітний період за рахунок коштів обласного бюджету введено в
експлуатацію 1151,1 кв.м, у тому числі: 2 житлові будинки збудовано та
реконструйовано (354,6 кв.м), 11 родин придбали житло (796,5 кв.м).
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Обласна Програма часткового відшкодування кредитів на реалізацію
енергозберігаючих заходів у житловому фонді на 2016-2020 роки
(затверджена рішенням обласної ради від 11 березня 2016 року № 3)
Для
Державної підтримки
енергозбереження
в
житловому
фонді Україні, урядом України
затверджено
Урядову
програму
допомоги населенню при утепленні
індивідуального житла, придбанні
твердопаливних
котлів
для
заміщення
природного
газу
альтернативними видами палива
відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 17.10.2011 року №1056 "Деякі питання використання коштів у
сфері енергоефективності та енергозбереження".
У рамках виконання вищезазначеної постанови в Миколаївській області
2016 року 1789 власників житла та 11 ОСББ отримали відповідно 23, 001 млн.грн. та
463,56 тис.грн. кредитних ресурсів на заходи з енергозбереження. У тому числі
5 ОСББ отримали компенсацію з обласного бюджету на загальну суму
20,934 тис.грн.
Усвідомлюючи необхідність підтримки ініціативи співвласників до створення
ОСББ та стимулювання підвищення активності в реалізації енергозберігаючих
заходів в житловому фонді Миколаївської області, за пропозицією
облдержадміністрації рішенням обласної ради від 11 березня 2016 року № 3
затверджено обласну Програму часткового відшкодування кредитів на реалізацію
енергозберігаючих заходів у житловому
фонді на 2016-2020 роки, до якої рішенням
обласної ради від 23 вересня 2016 року № 8
було внесено зміни і доповнення.
Проведені заходи сприяли отриманню
у четвертому кварталі минулого року
першими 5 пілотними ОСББ компенсації на
заходи з енергозбереження з обласного
бюджету на загальну суму 20 933,80 грн., у
тому числі:
об’єднання
співвласників
багатоквартирного будинку "Трикратський
затишок 10", Миколаївська область, Вознесенський район, с.Трикрати,
вул.Колісніченка, буд. 10 (придбання вікон з енергозберігаючими склопакетами для
місць загального користування) 2 199,60 грн.;
об’єднання
співвласників
багатоквартирного
будинку
"КорольокКороленко 1", Миколаївська область, Вознесенський район, м.Вознесенськ,
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вул.Короленка, буд. 1 (придбання вікон з енергозберігаючими склопакетами та
дверей для місць загального користування) - 2 012,20 грн.;
об’єднання співвласників багатоквартирного будинку "Вертикаль-Миколаїв",
Миколаївська область, м.Миколаїв, вул.Фрунзе, буд. 10 (придбання вікон з
енергозберігаючими склопакетами для місць загального користування та придбання
матеріалів для модернізації системи освітлення місць загального користування) 8 992,80 грн.;
об’єднання співвласників багатоквартирного будинку "Надія – 9 Трикрати",
Миколаївська область, Вознесенський район, с.Трикрати, вул.Колісніченка, буд. 9
(придбання вікон з енергозберігаючими склопакетами для місць загального
користування) - 2 095,40 грн.;
об’єднання співвласників багатоквартирного будинку "Вулиця Північна - 54",
Миколаївська область, м.Миколаїв, вул.Південна, буд. 54 (придбання вікон з
енергозберігаючими склопакетами для місць загального користування) 5 633,80 грн.
Враховуючи надзвичайну актуальність впровадження енергозберігаючих
заходів у житловому фонді депутати обласної ради підтримали ініціативу
облдержадміністрації і прийняли рішення від 22 грудня 2016 року № 12 про
виділення у 2017 році 300 тис.грн. з обласного бюджету на часткове відшкодування
кредитів, залученими ОСББ, ЖБК на придбання енергоефективного обладнання
та/або матеріалів, що сприятиме зменшенню споживання енергоносіїв, підвищить
технічний стан житлових будинків та якість послуг.
Аналогічну ініціативу виявили інші місцеві ради області. На сьогодні з метою
підтримки діяльності ОСББ затверджено 7 місцевих Програм часткового
відшкодування кредитів та/або процентів на реалізацію енергозберігаючих заходів у
житловому фонді: у м.Миколаїв, м.Первомайськ, м.Вознесенськ та Вітовському,
Баштанському, Березанському і Новобузькому, районах.
З метою популяризації серед населення ОСББ, ЖБК, можливостей урядової та
місцевих програм із впровадження енергозберігаючих заходів у житловому фонді у
вересні 2016 року проведено тематичний загальнообласний семінар-нараду за
участю голів райдержадміністрацій, районних, міських, селищних рад, ОСББ, ЖБК,
керівників банківських установ, виробників та постачальників енергозберігаючого
обладнання та матеріалів.
Консолідація зусиль обласної та місцевої влади, співвласників житла
дозволить створити умови з активізації роботи щодо підвищення
енергоефективності житлового фонду для поліпшення комфорту проживання
громадян і заощадження родинних бюджетів на подальшу оплату енергоносіїв.
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Комплексна соціально-економічна програма
забезпечення громадян житлом у Миколаївській області на 2013-2017 роки
(затверджена рішенням обласної ради від 21 грудня 2012 року № 15)
Метою
Комплексної
соціальноекономічної програми забезпечення громадян
житлом у Миколаївській області на 2013-2017
роки, визначено підвищення рівня забезпечення
громадян,
які
потребують
поліпшення
житлових умов відповідно до законодавства,
житлом шляхом удосконалення існуючого та
запровадження нового ефективного фінансовоінвестиційного механізму державної підтримки
будівництва (придбання) доступного житла.
2016 року в рамках виконання Програми забезпечено:
1. Пільгове довгострокове кредитування молодих сімей та одиноких молодих
громадян на будівництво (реконструкцію), придбання житла, а саме:
із фактично виділених з обласного бюджету коштів на суму 2564,0 тис.грн.,
що становить майже 57 відсотків планових показників, фактично використано
(перераховано позичальникам) 2563,839 тис.грн. та забезпечено укладання
8 кредитних договорів на зазначену суму у районах області (смт Березанка –
2 квартири, смт Врадіївка – 1 будинок, м. Вознесенськ – 2 квартири, с. Надбузьке
Миколаївського району – 1 будинок; м. Баштанка – будинок та квартира);
із фактично виділених з бюджету м.Миколаєва коштів на суму
23492,296 тис.грн., що в 3,3 раза більше планових показників, фактично
використано (перераховано позичальникам) 23317,176 тис.грн. та забезпечено
укладання 34 кредитних договорів на зазначену суму (15 договорів з надання
пільгових довгострокових кредитів на будівництво квартир у трисекційному
багатоповерховому житловому будинку в мкрн. Північний, 19 договорів на
будівництво квартир у двосекційному багатоповерховому житловому будинку
в мкрн. Північний).
2. Надання часткової компенсації відсоткових ставок кредитів комерційних
банків, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04.06.2003 р. № 853,
а саме: з державного бюджету фактично профінансовано на зазначені заходи
1032,648 тис. грн., що становить 51,6 % планових показників, з бюджету
м.Миколаєва – 6,497 тис.грн., що становить 13% планових показників. З обласного
бюджету кошти не виділялись у зв’язку з відсутністю потреби, оскільки видані
раніше кредити погашені і немає потреби в частковій компенсації відсоткових
ставок кредитів комерційних банків.
Державної підтримки згідно з Порядком забезпечення громадян доступним
житлом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого
2009 року № 140, та надання цільової фінансової підтримки згідно з Порядком
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надання цільової фінансової підтримки громадянам на обов’язковий власний внесок
при здешевленні вартості іпотечних кредитів на будівництво (реконструкцію),
придбання доступного житла за рахунок коштів місцевих бюджетів, затвердженого
рішенням обласної ради від 21 грудня 2012 року № 17, не здійснювалось у зв’язку з
відсутністю фінансування.
Виконання зазначеної Програми надає змогу впроваджувати нові фінансовокредитні механізми іпотечного кредитування, стабілізації суспільства, створення
сприятливих умов для стабільної роботи підприємств, установ, організацій,
збереження та створення нових робочих місць, активізації житлового будівництва в
області, створення умов для підтримки будівельної галузі тощо.
Обласні програми
галузі охорони довкілля та природокористування:
(строк дії продовжено на період до 2018 року)
На Миколаївщині реалізовуються заходи 2
обласних програм галузі охорони довкілля та
природокористування:
Програма
охорони
довкілля та раціонального природокористування
Миколаївської області на 2011-2015 роки,
затверджена рішенням обласної ради від 24 червня
2011 року № 3, та обласна Цільова програма
розвитку екологічної мережі на період до 2015 року, затверджена рішенням
обласної ради від 24 червня 2011 року № 4, строк дії яких продовжено на період
до 2018 року.
Метою Програми охорони довкілля та раціонального природокористування
Миколаївської області є забезпечення екологічно безпечного навколишнього
середовища та стійкого стану екологічних систем області шляхом виконання на
території області міжнародних, загальнодержавних, регіональних, місцевих програм
та вирішення першочергових регіональних екологічних проблем.
Основною метою обласної Цільової програми розвитку екологічної мережі є
формування регіональної екологічної мережі Миколаївської області згідно з чинним
природоохоронним законодавством, зокрема створення ключових територій
(природних ядер) - територій та об’єктів природно-заповідного фонду, розроблення
районних схем формування екологічної мережі.
Завдяки дії програм 2016 року реалізовано такі природоохоронні заходи:
розробка землевпорядної документації зі встановлення меж територій та
об’єктів природно-заповідного фонду області: ландшафтних заказників "Кам'яноКостуватський" (Братський район), "Привільний" (Баштанський район),
"Новопетрівські плавні" (Новоодеський район), "Черталківський" (Вознесенський
район); ботанічної пам’ятки природи "Громоклійська круча" (Баштанський район) –
освоєно 199,99 тис.грн.;
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виготовлення проектів створення територій та об’єктів природно-заповідного
фонду - ландшафтних заказників: "Новоодеські плавні" (Новоодеський район),
"Нижньобузький" (Вознесенський район), "Лозноватка" (Баштанський район),
орнітологічного заказника "Веселинівські плавні" (Веселинівський район) – освоєно
132,79 тис.грн.;
виконання першого етапу робіт з оновлення переліку регіонально рідкісних
видів флори та фауни: здійснено збір та обробку наукової інформації, аналіз
вихідних даних та матеріалів; складено первинний список із описами видів флори та
фауни, що вносяться до списку, у тому числі початкові відповідні наукові
обґрунтування, фото- та картографічні матеріали. Зазначені роботи будуть
проводитися і 2017 року, а після їх завершення оновлений перелік буде внесено на
сесію Миколаївської обласної ради для затвердження відповідним рішенням.
Освоєно 150,0 тис.грн, на 2017 рік заплановано освоїти 150,0 тис.грн;
розробка схеми регіональної екологічної мережі Миколаївської області:
розроблено первинні списки елементів екологічної мережі та її первинну структуру,
проведено аналіз вихідних даних, збір інформації та матеріалів з метою визначення
та опису проектованої екомережі з точки зору збереження біотичного та
ландшафтного різноманіття та включення до екологічної мережі України, виконано
камеральні роботи з метою аналізу архівної, фондової та літературної інформації
про область та структурні елементи екомережі. 2017 року роботи будуть
продовжені, і після завершення перелік територій та об’єктів екологічної мережі
буде внесено на сесію Миколаївської обласної ради для його затвердження
відповідним рішенням.
Освоєно 139,25 тис. грн, план на 2017 рік – 200,0 тис. грн.
У зоні особливої уваги перебувало питання реконструкції каналізаційних
мереж та очисних споруд на території Березанського району, ініційоване депутатом
обласної ради, членом профільної постійної комісії Каражеєм О.М. Завдяки
цілеспрямованій злагодженій роботі депутатів профільної постійної комісії
прийнято рішення щодо реконструкції 2017 року споруд очищення стічних вод
смт Березанка Березанського району за рахунок коштів обласного бюджету.
У рамках виконання вищезазначених програм та використання коштів,
виділених з обласного бюджету на виконання депутатами обласної ради доручень
виборців у 2016 році, депутатом обласної ради Талпою М.В. виділено 150 тис.грн.
на поліпшення матеріально-технічної бази РЛП "Гранітно-степове Побужжя", що
посприяло поліпшенню туристичної привабливості ландшафтного парку та
Миколаївщини загалом.
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Програма військово-патріотичного виховання
населення Миколаївської області на 2015-2020 роки
(затверджена рішенням обласної ради від 30 липня 2015 року № 24)
Програма
військово-патріотичного
виховання
населення
забезпечує
безперервність, наступність і перспективність
процесу виховання патріотизму, духовності,
формування національної гідності, високих
моральних якостей, готовності до захисту
Вітчизни.
Ураховуючи
суспільно-політичну
ситуацію, що склалася в Україні, в умовах
сучасних викликів і загроз та з метою
належної організації виховання у молодого
покоління почуття патріотизму, за ініціативи членів постійної комісії обласної ради
з питань законності, депутатської діяльності, антикорупційної і регуляторної
політики, зв’язків з органами місцевого самоврядування та засобами масової
інформації депутати обласної ради підтримали пропозицію щодо виділення у 2016
році 322 тис.грн. на виконання заходів Програми, зокрема: "Знай і люби свій край",
"Як я захищав Батьківщину", "Військово-патріотична гра "Сокіл" ("Джура"),
"Музейна скарбниця", "З думою про рідний край", "Мій рідний край - моя земля
очима сучасників", "Єднаємось заради України" та на удосконалення навчальної та
матеріально-технічної бази обласного збірного пункту.
Протягом 2016 року у межах виконання заходів Програми проводилися акції,
тематичні зустрічі, науково-практичні конференції, фотовиставки, експозиції,
науково інші заходи, у тому числі присвячені Другій Світовій Війні, подіям на
Майдані, антитерористичній операції тощо.
16 березня 2016 року в обласній раді відкрито виставку миколаївських
фотохудожників "Літопис нашої пам’яті", присвячену 72-й річниці визволення міста
Миколаєва від німецько-фашистських загарбників. У районних комунальних музеях
та музеях, що перебувають у віданні підприємств, установ та організацій,
оформлено постійнодіючі виставки "Герої не вмирають", "Герої АТО поруч", "Герої
АТО: знати поіменно".
Питання формування патріотизму та національної свідомості дітей та молоді
знаходяться на постійному контролі у депутатів Миколаївської обласної ради.
На виконання заходів Програми 2017 року з обласного бюджету виділено
кошти в сумі 322 тис.грн.
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Комплексна програма
увічнення пам'яті учасників антитерористичної операції,
жертв воєн та політичних репресій у Миколаївській області
(затверджена рішенням обласної ради від 17 жовтня 2014 року № 1)
Програму прийнято з метою
здійснення
на
території
Миколаївської області заходів щодо
увічнення
пам’яті
учасників
антитерористичної операції, жертв
воєн та політичних репресій, зокрема
забезпечення пошуку, ведення обліку,
облаштування,
забезпечення
збереження і утримання місць
поховання
учасників
антитерористичної операції, жертв
воєн та політичних репресій на
території
області,
проведення
системної
інформаційнопросвітницької роботи тощо.
На виконання заходів Комплексної програми у ІІ кварталі 2016 року
депутатами обласної ради було підтримано виділення з обласного бюджету 100
тис.грн. на видання 700 примірників книги "Миттєвості війни", присвяченої участі
жителів Миколаївщини в антитерористичній операції. До цієї книги включено
нариси
про
загиблих
героїв,
спогади
військовослужбовців - учасників АТО, матеріали
про участь військових підрозділів АТО, що
дислокуються
в
Миколаївській
області,
волонтерський рух, фотоматеріали.
За ініціативи депутатів обласної ради увесь
тираж цього видання безкоштовно передано
родичам
загиблих,
героям книги - військовим учасникам АТО та
волонтерам, до бібліотек військових частин,
а також до навчальних закладів області та
бібліотечних установ.
На сьогодні триває робота зі збору та
систематизації інформації про учасників
антитерористичної
операції,
свідчень
очевидців, спогадів військовослужбовців,
волонтерів з метою підготовки нової книги,
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робоча назва якої "Дороги війни" (приблизний обсяг – до 600 стор., рекомендований
тираж – 1000 прим.).
Враховуючи пропозиції депутатів обласної ради, та з метою виконання заходів
Програми з обласного бюджету було виділено 29,6 тис.грн. на створення
меморіального сайту, присвяченого увічненню пам'яті учасників антитерористичної
операції, жертв воєн та політичних репресій. Сайт постійно поповнюється новою
інформацією, фотоматеріалами, біографіями загиблих в АТО, інформацією про
увічнення пам'яті, відкриття меморіальних дошок тощо. Також на сайті
розміщується інформація про осіб, які постраждали від політичних репресій,
зокрема на цій сторінці оприлюднено особисті дані понад 1000 осіб.
У рамках Програми 01 серпня 2016 року з нагоди святкування Дня ПовітряноДесантних Військ України голова обласної ради Москаленко В.В. зустрілася з
учасниками антитерористичної операції - захисниками Донецького аеропорту, яким
було вручено нагороди "За оборону Донецького аеропорту".
22 грудня 2016 року депутати обласної ради затвердили нову Комплексну
програму увічнення пам'яті учасників антитерористичної операції, жертв воєн та
політичних репресій у Миколаївській області на 2017-2020 роки, що дасть змогу
забезпечити збір, обробку та висвітлення широкому загалу інформації про учасників
антитерористичної операції, жертв воєн та політичних репресій шляхом видання
книг, публікацій у друкованих засобах масової інформації, підготовку тематичних
телевізійних та радіопрограм, наповнення сайту-меморіалу, упорядкування,
збереження та утримання місць поховань учасників АТО, осіб, які загинули чи
померли внаслідок воєн та політичних репресій.
Регіональна цільова програма
захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного
та природного характеру на 2013-2017 роки
(затверджена рішенням обласної ради від 21 грудня 2012 року № 4)
Метою Регіональної цільової програми
захисту населення і територій від надзвичайних
ситуацій техногенного та природного характеру
на 2013-2017 роки є послідовне зниження
ризику виникнення надзвичайних ситуацій
техногенного
та
природного
характеру,
підвищення рівня безпеки населення і
захищеності територій від наслідків таких
ситуацій.
Враховуючи природні катаклізми, які останнім часом відбуваються на
території Миколаївській області, особливо ті, які сталися взимку 2016 року,
враховуючи необхідність ліквідації наслідків негоди, очищення від снігу, з метою
забезпечення проїзду транспортних засобів автодорогами Миколаївської області
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депутати обласної ради вийшли з ініціативою щодо нагальної необхідності
придбання спеціальної техніки, а саме: автомобіля спеціального із шнекороторним
механізмом. Для його придбання рішенням обласної ради від 10 червня 2016 року
управлінню з питань надзвичайних ситуацій обласної державної адміністрації з
обласного бюджету було виділено кошти в сумі 3750,0 тис.грн. Вищезазначений
спецавтотранспорт буде готовий та уведений у дію у лютому 2017 року.
Також 2016 року на виконання заходів Програми, для проведення робіт із
зачищення територій від вибухонебезпечних предметів на земельній ділянці
поблизу села Покровка з обласного бюджету було виділено 200,0 тис.грн. та на
придбання водолазного оснащення 100,0 тис.грн.
З метою забезпечення захисту
жителів Миколаївщини території
області від наслідків надзвичайних
ситуацій
техногенного
та
природного
характеру,
послідовного зниження ризиків їх
виникнення депутати обласної ради
погодили виділення 2017 року на
виконання заходів Регіональної
програми кошти в сумі 1 млн. 45
тис.грн., у тому числі на:
експлуатаційно-технічне обслуговування апаратури і технічних засобів
системи централізованого оповіщення та зв’язку цивільної оборони, яка змонтована
на пунктах управління облдержадміністрації,
придбання оснащення для здійснення аварійно-рятувальних, пошукових робіт
у зонах надзвичайних ситуацій (небезпечних подій), рятування та надання допомоги
постраждалому і травмованому населенню;
проведення робіт з очищення акваторії Чорного моря поблизу Кінбурнського
півострова;
поповнення регіонального матеріального резерву для запобігання і ліквідації
надзвичайних ситуацій.
Депутати обласної ради з повною відповідальністю усвідомлюють, що
ефективність виконання цієї Програми полягає у створенні оптимальної та
результативної єдиної системи цивільного захисту, підвищенні дієвості
функціонування
аварійно-рятувальних
підрозділів,
зменшенні
кількості
постраждалих та загиблих внаслідок надзвичайних ситуацій. Саме на виконання цих
завдань і будуть спрямовані зусилля профільної постійної комісії зокрема та
депутатського корпусу обласної ради.

46
Програма розвитку автомобільних доріг загального
користування Миколаївської області на 2016-2018 роки
(затверджена рішенням обласної ради від 12 березня 2016 року № 33)
Метою Програми є забезпечення
ефективного функціонування та розвитку
мережі автомобільних доріг місцевого
значення; поліпшення транспортноексплуатаційного стану доріг місцевого
значення
та
мостів;
підвищення
технічних
показників,
соціальноекономічного
та
екологічно
збалансованого
розвитку
області;
поліпшення інфраструктури населених
пунктів; інтеграція мережі автомобільних
доріг загального користування області в європейську транспортну мережу з метою
ефективного використання геополітичного розташування області, розширення
міжнародних транспортних і туристичних зв’язків.
Програму розвитку автомобільних доріг загального користування
Миколаївської області на 2016-2018 року розроблено профільним управлінням та
затверджено обласною радою завдяки наполегливості, принциповості та активній
громадській позиції депутатів обласної ради - членів профільної постійної комісії та
депутатів обласної ради Фроленка В.О, Кухти І.В., Гемаєва Х.З., Демченко Т.В.
2016 року на виконання заходів Програми за рахунок коштів обласного
бюджету службі автомобільних доріг в Миколаївській області перераховано майже
10,4 млн. грн., з яких касові видатки становили майже 4,3 млн. грн.
Обласним бюджетом на 2017 рік передбачено видатки із загального фонду
обласного бюджету в обсязі 56,453
млн. грн. на проведення капітального
та поточного ремонту автомобільних
доріг місцевого значення.
Проблемним
питанням
невиконання
заходів
обласної
Програми у 2016 році стало
неефективне використання службою
автомобільних доріг у Миколаївській
області бюджетних коштів, низький
рівень кадрового менеджменту тощо.
Питання реалізації завдань,
передбачених Програмою розвитку
автомобільних доріг загального користування Миколаївської області на 2016-2018
роки, знаходиться на активному контролі профільної постійної комісії обласної
ради.
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Усі діючі обласні програми, прийняті 2016 року, та ті, що приймайся у
попередні роки, – залишаються на постійному активному контролі профільних
постійних комісій обласної ради: кожен захід, кожне завдання та кожна виділена з
обласного бюджету копійка будуть спрямовані на досягнення основних цілей і
завдань, зокрема:
захист і підтримка мешканців області, підтримка їх освітнього та
економічного добробуту, соціально-економічний розвиток регіону, збереження
історичних і культурних надбань.
ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
З числа депутатів обласної ради з метою вивчення, попереднього розгляду і
підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням
рішень ради обираються постійні комісії обласної ради.
Повноваження постійних комісій обласної ради, організація їх роботи
визначається Конституцією України, Законом України "Про місцеве
самоврядування в Україні", "Про статус депутатів місцевих рад" , Положенням про
постійні комісії, затвердженим обласною радою, та Регламентом обласної ради.
Постійні комісії обласної ради є підзвітними раді та відповідальними перед нею.
За результатами детального вивчення питань, що відносяться до відання та
повноважень обласної ради на ІІ позачерговій сесії ради було сформовано та
затверджено склад постійних комісій Миколаївської обласної ради сьомого
скликання, зокрема такі постійні комісії:
з питань регіонального розвитку, планування, бюджету, фінансів та
інвестицій;
з питань законності, депутатської діяльності, антикорупційної і регуляторної
політики, зв’язків з органами місцевого самоврядування та засобами масової
інформації;
з питань соціальної політики, охорони здоров'я, материнства, дитинства,
розвитку зон відпочинку та туризму;
з питань житлово-комунального господарства, регулювання комунальної
власності, приватизації та капітального будівництва;
з питань промислової політики та підприємництва, енергетики та
енергозбереження, транспорту та розвитку інфраструктури;
з питань аграрної політики, земельних відносин та соціального розвитку села;
з питань культури, науки і освіти, сім'ї та молоді, спорту;
з питань екології, охорони навколишнього середовища та використання
природних ресурсів.
Постійні комісії здійснюють свою роботу відповідно до визначеної
Положенням про постійні комісії функціональної спрямованості.
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Постійна комісія обласної ради
з питань регіонального розвитку, планування, бюджету,
фінансів та інвестицій
До складу постійної комісії
входять 11 депутатів обласної ради,
очолює
комісію
Барна
Федір
Петрович.
Постійна комісія обласної ради з
питань
регіонального
розвитку,
планування, бюджету, фінансів та
інвестицій
у
звітному
періоді
забезпечила формування та реалізацію
поточних і перспективних планів
соціально-економічного
розвитку,
вирішення
значної
кількості
конкретних
проблемних
питань,
проведення в області виваженої фінансово-бюджетної політики.
Злагоджена робота та висока відповідальність членів постійної комісії, які є
досвідченими фахівцями різних галузей економіки, права, державних органів, дали
змогу професійно та прагматично вирішувати складні питання формування,
затвердження, поточного виконання, внесення змін до обласного бюджету,
неупереджено і принципово аналізувати і розглядати проекти різних нормативних
документів.
Всього за звітний період було проведено 23 засідання постійної комісії, на
яких розглянуто 307 питань: 203 сесійних та 104 планових.
Завдяки тісній співпраці постійної комісії з депутатським корпусом,
облдержадміністрацією своєчасно розглянуто та з урахуванням реалій життя і
фінансового ресурсу затверджено обласний бюджет Миколаївської області на
2016 рік, що створило сприятливі умови для стабільного функціонування мережі
бюджетних установ та закладів обласного підпорядкування, збереження для
населення можливостей і надалі отримувати освітні, медичні, соціальні, культурні
послуги належної якості. Насамперед, у затверджених обсягах видатків по усіх
розпорядниках коштів обласного бюджету забезпечено фінансування захищених
статей.
За звітний період постійна комісія забезпечила системний контроль виконання
рішень про обласний бюджет Миколаївської області, про внесення до нього змін, у
першу чергу тих пунктів, які забезпечували розширення впливу депутатського
корпусу на визначення переліків об’єктів, що фінансуються за рахунок коштів
субвенцій з державного та обласного бюджетів, погодження напрямів використання
капітальних видатків по головних розпорядниках коштів, інших принципових
питань.
Завдяки активній роботі, виваженій та принциповій позиції на засіданнях
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регіональної комісії з оцінки та забезпечення проведення конкурсного відбору
інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть
реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у
Миколаївській області, голови обласної ради Москаленко В.В., голів постійних
комісій обласної ради Барна Ф.П. та Талпи М.В.. громади області отримали реальну
можливість реалізувати проекти та поліпшити свій соціально-економічний стан.
У межах повноважень у міжсесійний період постійна комісія відпрацьовує
оперативні питання врегулювання міжбюджетних відносин з державним та
місцевими бюджетами, погодження змін до розпису обласного бюджету,
перерозподілу видатків за функціональною класифікацією у розрізі економічної
класифікації.
За ініціативи депутатів постійної комісії обласної ради Демченко Т.В.,
Бондаря О.О. було ініційовано та трималося на контролі протягом року питання
"Про стан доріг загального користування у Миколаївській області та перспективи
вирішення проблемних питань, пов’язаних з їх ремонтом та реконструкцією" та
"Про надзвичайну ситуацію, що склалася зі станом автомобільних доріг загального
користування у Миколаївській області".
Планова та систематична робота постійної комісії обласної ради з
розпорядниками коштів обласного бюджету та облдержадміністрацією протягом
року дала можливість чітко і оперативно опрацювати питання формування
основного фінансового документа на 2017 рік – обласного бюджету Миколаївської
області, узгодити його ключові моменти з пропозиціями інших постійних комісій та
окремих депутатів обласної ради.
Завдяки активній участі у засіданнях постійної комісії обласної ради обласної
ради Наказенка С.Б., Дранова В.І., Кротова А.О., Сторчеуса В.О., Садрідінова Т.Ш.,
Рубськго Г.І. постійна комісія своєчасно опрацьовувала та приймала чинні рішення.
09 грудня 2016 року члени профільної постійної комісії обласної ради взяли
участь у виїзному засіданні Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, на
якому розглядалися питання розвитку Миколаївщини: наповнення місцевих
бюджетів, розвиток інфраструктури області та реалізація реформи децентралізації.
Постійна комісія обласної ради з питань законності,
депутатської діяльності, антикорупційної і регуляторної політики, зв’язків
з органами місцевого самоврядування
та засобами масової інформації
До складу постійної комісії входять
6 депутатів обласної ради, очолює комісію
Талпа Михайло Володимирович.
Функціональна
спрямованість
постійної комісії обласної ради з питань
законності,
депутатської
діяльності,
антикорупційної і регуляторної політики,
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зв’язків з органами місцевого самоврядування та засобами масової інформації
полягає в попередньому розгляді проектів нормативних актів, що стосуються
питань адміністративно-територіального устрою, державної регуляторної політики,
законності, охорони громадського порядку, взаємодії з органами виконавчої влади,
місцевого самоврядування, політичними партіями, громадськими організаціями,
засобами масової інформації, діяльності підрозділів з питань надзвичайних ситуацій.
Всього за звітний період було проведено 11 засідань постійної комісії
та розглянуто 251 питання: 210 сесійних та 41 профільне. Більшість питань, які
розглядалися на засіданні комісії, вносились на розгляд сесії обласної ради.
Відповідно до повноважень постійна комісія здійснює контроль за
виконанням 13 обласних галузевих програм.
Протягом 2016 року за ініціативи членів постійної комісії було підготовлено
та внесено на розгляд сесій обласної рали низку звернень до керівництва держави,
центральних органів виконавчої влади, народних депутатів України.
За ініціативи депутатів обласної ради Олабіна В.В. та Зіброва П.В. на засіданні
постійної комісії розглядалося питання щодо прояву невідомими особами акту
вандалізму з осквернення пам'ятника Героям-ольшанцям та забруднення
монументальних плит з прізвищами невідомих Героїв у місті Миколаєві. Відповідно
до рекомендацій постійної комісії та з метою попередження і своєчасного розкриття
відповідних злочинів виконавчим комітетом Миколаївської міської ради
передбачено кошти на встановлення систем відеоспостереження у місцях
розташування меморіалів, пам'ятників, місцях розміщення культурних надбань та
цінностей. Головним управлінням Національної поліції в Миколаївській області
напередодні та під час проведення державних свят посилено охорону в місцях
масового перебування людей, а для попередження випадків вандалізму - у місцях
розташування пам'ятників, обелісків, меморіалів та на кладовищах.
Члени
постійної
комісії
підтримали
звернення
свого
колеги
Кравченка М.А. стосовно ситуації, що склалася на ДП "Суднобудівний завод імені
61 комунара" (заборгованість із заробітної плати, відсторонення працівників від
роботи, звільнення та створення перешкод для діяльності профспілкової організації,
незаконний вивіз із підприємства металевих виробів тощо). З метою зняття
соціальної напруги та вирішення порушених питань члени постійної комісії
неодноразово зустрічалися з членами профспілки підприємства, були підготовлені
та направлені відповідні звернення до генерального директора Державного
концерну "Укроборонпром", Прем'єр-міністра України Гройсмана В.Б. та інших
зацікавлених суб'єктів. Деякі питання знаходяться в стадії вирішення, частину їх
взято на контроль правоохоронними органами.
За ініціативи постійної комісії, зокрема депутатів обласної ради Олабіна В.В.,
Зіброва П.В., Чіпака І.І., у 2015 та 2016 роках на організацію аварійно-рятувальних
та інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на
території області з обласного бюджету біло виділено 500 тис.грн. на придбання
водолазного спорядження та пально-мастильних матеріалів.
Значна увага комісії приділялась питанням пожежної безпеки в рамках
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Регіональної цільової соціальної програми забезпечення пожежної безпеки.
На виконання Програми з обласного та місцевих бюджетів області виділено
23120,903 тис.грн., зокрема на створення та утримання місцевої пожежної охорони,
забезпечення безпеки на об’єктах з масовим перебуванням людей. Враховуючи
закінчення строку дії Програми, члени постійної комісії Марін Г.А. та Чмирь С.М.
запропонували головному управлінню державної служби України з надзвичайних
ситуацій у Миколаївській області розробити проект нової програми забезпечення
пожежної безпеки області.
Депутати обласної ради – члени постійної комісії з метою більш детального
вивчення проблемних питань постійно співпрацюють та запрошують на свої
засідання фахівців правоохоронних органів, з питань надзвичайних ситуацій,
юстиції, судових адміністрацій, інших управлінь та структурних підрозділів
облдержадміністрації.
Постійна комісія обласної ради
з питань соціальної політики, охорони здоров`я, материнства,
дитинства, розвитку зон відпочинку та туризму
До складу постійної комісії
входять 6 депутатів обласної ради,
очолює комісію Лучний Микола
Михайлович.
Всього за звітний період було
проведено 10 засідань постійної комісії
та розглянуто 211 питань: 193 сесійних
та 18 планових.
Опікуючись віднесеними до її
компетенції нагальними проблемами
сьогодення, постійна комісія протягом
звітного періоду тримала на контролі
хід виконання 12 цільових програм
медичного спрямування та соціального захисту мешканців області.
Враховуючи зміни в чинному законодавстві, голова постійної комісії обласної
ради Лучний М.М. визначив пріоритетним для розгляду питання щодо
реформування системи охорони здоров`я області, з яким пов`язане майже кожне
засідання постійної комісії.
За результатами вивчення питання про стан фінансування обласних програм
закладів охорони здоров’я області на медикаментозне забезпечення депутати
Лучний М.М., Закусілов А.М., Білоконенко Н.Я., Настоящий І.А., Невінчаний М.А.,
Ізбаш А.І. звернули увагу на вкрай незадовільне забезпечення медичних закладів
лікарськими засобами за рахунок централізованого постачання. З метою поліпшення
ситуації було підготовлено та внесено на розгляд четвертої сесії Миколаївської
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обласної ради сьомого скликання, яка відбулася 12 березня 2016 року, Звернення
депутатів Миколаївської обласної ради до Верховної Ради України та Кабінету
Міністрів України щодо збільшення обсягів видатків Миколаївській області для
забезпечення медичних заходів окремих державних програм. Ця ініціатива комісії
знайшла свою підтримку у депутатів обласної ради.
Також
за
результатами
аналізу
виконання
заходів
Програми
імунопрофілактики та захисту населення Миколаївської області від інфекційних
хвороб депутати Лучний М.М., Закусілов А.М., Білоконенко Н.Я., Настоящий І.А.,
Невінчаний М.А., Ізбаш А.І. ініціювали розгляд та затвердження на п’ятій сесії, яка
відбулася 10 червня 2016 року, Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до
Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України стосовно вирішення
питання щодо забезпечення Миколаївської області імунобіологічними препаратами.
Протягом року депутати обласної ради – члени профільної постійної комісії
Лучний М.М., Закусілов А.М., Білоконенко Н.Я., Настоящий І.А., Невінчаний М.А.,
Ізбаш А.І. та члени інших постійних комісій, у тому числі депутати обласної ради
Демченко Т.В., Барна Ф.П., Кротов А.О., Резніков І.Б., Олабін В.В., Гладун С.М.
зосереджували свою увагу на найбільш проблемних питаннях фінансування галузі
медицини області, зокрема обласних медичних програм, придбання безкоштовних
ліків, технічне оснащення лікарняних закладів області, реалізації заходів з
оптимізації мережі медичних закладів, створенню обласного пологового будинку,
забезпеченні його сучасним обладнанням. Дуже гостро депутати ставили перед
облдержадміністрацією питання щодо розробки проекту Програми розвитку
медицини області, надання обласній раді пропозицій щодо призначення головних
лікарів обласних закладів охорони здоров’я.
На активному контролі депутатів профільної постійної комісії перебувають
питання щодо максимального наближення послуг до місця проживання інвалідів,
надання пільг інвалідам I та II груп загального захворювання (у тому числі по зору),
по сплаті за житлово-комунальні послуги, електроенергію, скраплений газ та тверде
паливо, забезпечення засобами реабілітації та спецавтотранспортом, навчання
інвалідів, робота інвалідних підприємств як одному із шляхів працевлаштування
інвалідів.
Палкі дискусії депутатів Лучного М.М., Закусілова А.М.,Ізбаша А.І.,
Настоящого І.А., Невінчанного М.А., Білоконенко Н.Я. викликав і розгляд проектів
Соціальної комплексної програми підтримки сім’ї та дітей, забезпечення рівних
прав та можливостей жінок і чоловіків у Миколаївській області на 2017-2021 роки,
Комплексної програми соціального захисту населення "Турбота" на період до
2020 року, обласної Програми "Безбар’єрна Миколаївщина" на період до 2020 року.
На виконання висновків профільної постійної комісії обласної ради зазначені
проекти рішень суттєво доопрацьовано.
Одним із важливих напрямів роботи постійної комісії був розгляд звернень
депутатів обласної ради, керівників закладів охорони здоров’я області, органів
місцевого самоврядування.
Так, з метою забезпечення лікування дихальних розладів у недоношених дітей
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депутати обласної ради Закусілов А.М., Білоконенко Н.Я., Настоящий І.А.,
Невінчанний М.А., Ізбаш А.І., Фроленко В.О., Резніков І.Б., Кротов А.О.,
Барна Ф.П., Лучний М.М. внесли пропозиції облдержадміністрації щодо виділення
коштів з обласного бюджету на придбання препаратів сурфактантного ряду для
обласної дитячої лікарні.
Питання соціального захисту та медичного обслуговування населення
залишаються пріоритетними в роботі постійної комісії.
Постійна комісія обласної ради
з питань житлово-комунального господарства, регулювання комунальної
власності, приватизації та капітального будівництва
Реальність місцевого самоврядування
визначається насамперед матеріальними і
фінансовими
ресурсами,
якими
розпоряджається територіальна громада та
які в сукупності становлять матеріальну і
фінансову
основу
місцевого
самоврядування. Майнові питання завжди
впливали і впливатимуть на стан розвитку
регіону.
Рішенням
обласної
ради
від
26 серпня 2000 року № 16 повноваження
щодо оперативного управління майном
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області
передано облдержадміністрації.
Органом обласної ради, який забезпечує вивчення та контролює питання щодо
управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
Миколаївської області, ефективність його використання; результати роботи
комунальних підприємств та надходжень коштів до обласного бюджету від їх
діяльності; приватизації (відчуження) майна, передачі його в оренду або у іншу
власність; вивчає проблемні питання стану та розвитку житлово-комунального
господарства області, аналізує результати реалізації програм щодо забезпечення
житлом молодих сімей області тощо є постійна комісія обласної ради з питань
житлово-комунального господарства, регулювання комунальної власності,
приватизації та капітального будівництва, яку очолює Ташлик Григорій
Володимирович.
На сьогодні до складу комісії входить 8 депутатів (протягом 2016 року –
9 депутатів), які є керівниками підприємств, організацій, установ області, що
представляють різноманітні сфери господарства.
Зважаючи на широкий спектр діяльності, на контролі постійної комісії
знаходиться майже 90 рішень обласної ради, значна частина яких стосується
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вирішення питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст Миколаївської області, приватизації майна та його передачі в іншу
власність.
За період роботи у сьомому скликані постійною комісією проведено
14 засідань, на яких розглянуто 234 питань: 191 сесійне, 43 профільних.
Одним із пріоритетних питань роботи постійної комісії є аналіз ефективності
роботи підприємств спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
Миколаївської області в частині результативності їх діяльності та належного
менеджменту.
Стратегічним завданням комісії у цьому напрямі є забезпечення позитивних
змін в управлінні всіма підприємствами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст Миколаївської області, які необхідні для нормальної
життєдіяльності населення Миколаївської області та діяльність яких не
здійснюється і не може здійснюватися приватними підприємцями.
За результатами проведеної у 2016 році роботи депутатами-членами постійної
комісії виявлено низку проблем у сфері управління майном , а саме: відсутність
належного контролю за діяльністю комунальних підприємств, невиважену кадрову
політику і, як наслідок, - низьку рентабельність їх діяльності, збиткову діяльність
або взагалі перебування підприємств у стані банкрутства, відсутність чіткої стратегії
розвитку комунальних підприємств та налагодження їх ефективної діяльності.
Так, із семи підприємств спільної власності територіальних громад сіл, селищ,
міст Миколаївської області лише 2 отримали прибуток (ПКВО "Фармація",
КП "Миколаївкнига"), решта - ОКП "Миколаївоблтеплоенерго", КП "Міжнародний
аеропорт Миколаїв", КП "Миколаївська обласна друкарня", КП "Профілактична
дезінфекція" є збитковими, а результати діяльності МОКП "Облпаливо" взагалі
викликали сумнів.
Визначивши коло проблемних питань, постійній комісії завдяки проведеній
роботі вдалося поліпшити показники діяльності ПКВО "Фармація", визначити
основні завдання щодо подальших форм управління ОКП "Миколаївоблтеплоенерго", забезпечено підтримку і подальший розвиток КП "Миколаївкнига".
Діяльність зазначених підприємств протягом 2016 року неодноразово розглядалася
на засіданнях постійної комісії. Водночас за підтримки постійної комісії забезпечено
вирішення кадрових питань - призначення директора КП "Миколаївкнига",
продовження трудових відносини з керівником ПКВО "Фармація".
Щодо інших підприємств – вбачається за необхідне прийняття відповідних
управлінських рішень в інтересах територіальних громад сіл, селищ, міст
Миколаївської області (приватизація, передача, припинення діяльності, оренда
тощо). Постійна комісія не залишилася осторонь цієї роботи, зокрема минулого року
було прийнято рішення про припинення діяльності КП "Обласне архітектурнопланувальне бюро" шляхом його ліквідації. Крім того, за результатами приватизації
єдиних майнових комплексів - КП "Пансіонат "Миколаїв", МОКП "Облпаливо"
припинено діяльність КП "Пансіонат Миколаїв", а в подальшому буде розглянуто
питання про припинення діяльності МОКП "Облпаливо".
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Ще одним важливим напрямом діяльності постійної комісії є забезпечення
розвитку житлово-комунального господарства області, забезпечення територій
Миколаївської області актуалізованою містобудівною документацією, розробленою
відповідно до сучасних законодавчих вимог.
Так, за підтримки постійної комісії 2016 року було відпрацьовано та прийнято
дві обласні програми: Комплексна програма з розроблення (оновлення)
містобудівної документації територій та створення (функціонування) служби
містобудівного кадастру Миколаївської області на 2016-2020 роки та обласна
Програма часткового відшкодування кредитів на реалізацію енергозберігаючих
заходів у житловому фонді на 2016-2020 роки.
Депутати обласної ради – члени постійної комісії чітко усвідомлюють свою
відповідальність перед територіальними громадами під час прийняття
управлінських рішень з метою вирішення життєво важливих завдань.
Тому питання виконання обласних програм, поліпшення водозабезпечення
населених пунктів області в рамках дії обласної Програми "Питна вода
Миколаївщини", стану благоустрою населених пунктів в рамках обласної Програми
поводження з твердити побутовими відходами в Миколаївській області,
забезпечення житлом молодих сімей області, ефективності використання
нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
Миколаївської області, посилення відповідальності органів управління і
балансоутримувачів комунального майна за його використанням тощо були і надалі
будуть пріоритетними в діяльності постійної комісії Миколаївської обласної ради.
Постійна комісія обласної ради
з питань промислової політики та підприємництва, енергетики
та енергозбереження, транспорту та розвитку інфраструктури
До складу постійної комісії входить 5
депутатів, які є керівниками підприємств,
установ, організацій області та представляють
різноманітні сфери господарства. Очолює
постійну комісію Ковальчук Петро Васильович.
Основними напрямами у роботі постійної
обласної ради з питань промислової політики та
підприємництва,
енергетики
та
енергозбереження, транспорту та розвитку
інфраструктури є: розвиток дорожньої галузі,
перспективи
розвитку
автомобільного
транспорту загального користування, безпека
дорожнього руху на території області, підтримка енергозберігаючих заходів на
об’єктах соціальної сфери області, розвиток галузей промисловості, засобів зв’язку,
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підтримка та розвиток малого та середнього підприємництва області, захист прав
споживачів.
Зважаючи на широкий спектр діяльності комісії та велику кількість
профільних проблемних питань, на контролі постійної комісії знаходиться 8 рішень
обласної ради, значна кількість яких стосується дорожньої галузі, розвитку малого і
середнього підприємництва, впровадження і розвитку енергозберігаючих
технологій.
Відповідно до повноважень постійна комісія здійснює контроль за
виконанням заходів 5 обласних профільних програм, серед яких Програма захисту
прав споживачів у Миколаївській області на 2013-2017 роки, Програма розвитку
автомобільних доріг загального користування Миколаївської області на
2016-2018 роки".
За період роботи у сьомому скликанні постійною комісією проведено
13 засідань, на яких розглянуто 215 питань, у тому числі 30 профільних та
185 сесійних, розглянуто та опрацьовано значну кількість звернень громадян,
депутатів обласної, місцевих рад, громадських організацій щодо вирішення питань
критичного стану доріг, нелегальних пасажирських перевезень, відновлення роботи
вагових комплексів на автошляхах Миколаївської області, капітального та
поточного ремонту вулиць і доріг у сільській місцевості тощо.
Одним із найбільш гострих питань, яким опікувалася постійна комісія, є стан
автомобільних доріг у Миколаївській області та вирішення проблемних питань
галузі дорожнього господарства. Ці питання неодноразово розглядалися депутатами
на засіданнях комісії із запрошенням відповідних спеціалістів з метою спільного
визначення шляхів із вирішення проблем.
За ініціативи депутатів постійної комісії, у зв’язку з незадовільним станом
доріг області, що викликає обґрунтоване незадоволення серед мешканців області,
призводить до зростання соціальної напруги та чисельних звернень з цього приводу,
рішенням обласної ради від 26 липня 2016 року № 1 з числа депутатів обласної ради
було утворено тимчасову контрольну комісію з питань контролю за ефективністю
використання бюджетних коштів усіх рівнів, які виділяються та використовуються
на усіх видах ремонтних робіт на дорогах Миколаївської області.
Не залишилися поза увагою постійної комісії питання розвитку та
впровадження енергозберігаючих технологій на промислових підприємствах
області - зазначені питання розглядалися на її засіданні, за результатами
обговорення було підготовлено та надано виконавцям відповідні рекомендації.
Не менш проблемним на сьогодні залишається питання організації здійснення
пасажирських перевезень автотранспортом маршрутної мережі загального
користування у Миколаївській області. Численні звернення громадян, органів
місцевого самоврядування області щодо невпорядкованості цих питань,
безвідповідальності як перевізників, так і контролюючих органів, були ретельно
вивчені та опрацьовані із залученням відповідних фахівців, громадських
організацій. За результатам проведеної роботи депутати визначили за необхідне
розробити Концепцію розвитку пасажирських перевезень автомобільним
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транспортом загального користування у Миколаївській області та проект Програми
розвитку і оптимізації маршрутної мережі пасажирських автоперевезень з метою
вирішення існуючих транспортних проблем, поліпшення якості транспортних
послуг, забезпечення безпеки перевезень на автобусних маршрутах загального
користування.
Постійна комісія обласної ради
з питань аграрної політики, земельних відносин
та соціального розвитку села
На сьогодні до складу постійної
комісії входить 8 депутатів (на початку
скликання - 12), які є керівниками
підприємств, установ, організацій області та
представляють
різноманітні
сфери
господарства. Очолює постійну комісію
Кормишкін Юрій Анатолійович.
Значною перевагою в організації та
ефективності роботи комісії є приналежність
переважної
більшості членів постійної
комісії до агропромислового комплексу
області – депутати безпосередньо працюють
на селі та є керівниками сільськогосподарських підприємств. Досвід роботи, знання
галузевих проблем дають змогу приймати чіткі та виважені рішення щодо нагальних
питань агропромислового комплексу, розвитку інфраструктури сільської місцевості
області та питань, що виникають у сфері земельних відносин, здійснювати контроль
за виконанням заходів обласних програм та рішень обласної ради.
З метою реалізації власних повноважень протягом звітного періоду проведено
8 засідань постійної комісії, на яких розглянуто 185 питань, у тому числі
155 сесійних та 30 планових.
Пріоритетними питаннями діяльності постійної комісії у 2016 році стали
питання використання земель сільськогосподарського призначення, надходження до
місцевих бюджетів за рахунок використання землі, питання орендних ставок та
зборів, використання полезахисних лісових смуг та земельних ділянок під ними
тощо.
Так, підтримуючи стурбованість, висловлену депутатами обласної ради
Кормишкіним Ю.А., Демченко Т.В., Воронок А.В., Підгородинським М.О.,
Боднар Н.О., Терещенком О.К. щодо ситуації із наповненням грошовими коштами
місцевих бюджетів, постійна комісія обласної ради розглянула питання про
проведення інвентаризації земель сільськогосподарського призначення (ріллі) на
території області, виявлення фактів її незаконного використання та сплати за
користування землею відповідно до чинного законодавства.
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З метою забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році та
однакового підходу до всіх платників податків постійна комісія за результатами
вивчення підтримала розроблений головним управлінням ДФС у Миколаївській
області Порядок розрахунку мінімальної суми річного доходу, отриманого від
обробітку одного гектара земельної ділянки (паю) на території Миколаївської
області, та мінімальну суму річного доходу, отриманого від обробітку одного
гектара земельної ділянки (паю). Прийняті з цього питання рекомендації направлено
головному управлінню ДФС у Миколаївській області, райдержадміністраціям та
районним радам для проведення відповідної роз’яснювальної роботи із
громадянами, які самостійно обробляють земельні ділянки (паї) та повинні
задекларувати отримані доходи за 2015 календарний рік, надавши декларацію про
майновий стан і доходи до 01 травня 2016 року та у майбутніх періодах.
За ініціативи депутатів обласної ради Кормишкіна Ю.А., Боднар Н.О.,
Терещенка О.К., Садрідінова Т.Ш. та Садрідінова Р.Ш. депутати розглянули
питання про збільшення сільськими та селищними радами ставок земельного
податку за користування сільськогосподарськими угіддями (ріллею). З метою
вирівнювання податкового навантаження та збільшення надходжень до місцевих
бюджетів сільським та селищним радам було рекомендовано до 01 липня 2016 року
прийняти рішення про збільшення ставок земельного податку для земель
сільськогосподарського призначення (ріллі) для землекористувачів, які
використовують земельні ділянки одноосібно без надання їх в оренду, у розмірі 1%
від їх нормативної грошової оцінки в порядку, встановленому чинним
законодавством.
Члени
постійної
комісії
підтримали
ініціативу
голови
комісії
Кормишкіна Ю.А. щодо необхідності вивчення питання стану та перспектив
розвитку риболовецької галузі у Миколаївській області. За результатами проведеної
роботи рекомендовано розробити проект обласної Програми розвитку рибного
господарства, основною метою якої визначити збереження та збільшення рибних
ресурсів, або підготувати проект рішення обласної ради про внесення змін до
Програми економічного і соціального розвитку Миколаївської області на 2015-2017
роки "Миколаївщина-2017" щодо проведення заходів зі вселення екземплярів молоді
рослиноїдних видів риб та коропа до річок Південний Буг та Інгул, розглянути
можливість фінансування зазначених заходів з обласного бюджету.
Враховуючи соціальну спрямованість, на окремому контролі постійної комісії
обласної ради перебувало питання виконання заходів Цільової регіональної
програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення
житлово-побутових умов сільського населення "Власний дім" на 2012-2017 роки.
На жаль, на сьогодні в Миколаївській області відсутні програми підтримки
агропромислового комплексу та перспективного розвитку його галузей. Постійна
комісія визначила це питання пріоритетним для себе на наступний рік та
рекомендувала облдержадміністрації, департаменту агропромислового розвитку
облдержадміністрації розробити проекти нових обласних програм підтримки
галузей АПК.
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Також депутати Кормишкін Ю.А., Сіроштан О.В., Садрідінов Р.Ш. та інші
члени постійної комісії обласної ради висловлюючи стурбованість ситуацією, яка
склалася у сфері земельних відносин, вважають та наполягають на необхідності
врегулювання на законодавчому рівні питання розпорядження землями
сільськогосподарського
призначення
державної
власності,
розширивши
повноваження органів місцевого самоврядування на місцях та надавши їх
об’єднаним територіальним громадам, що дозволить забезпечити спроможність
громад та розвивати власні території.
Постійна комісія обласної ради
з питань культури, науки і освіти, сім’ї та молоді, спорту
До складу постійної комісії входить 7
депутатів, 6 з яких є новообраними
депутатами обласної ради. Голова комісії
Іванова Надія Валеріївна.
Загалом з початку сьомого скликання
було проведено 10 засідань, на яких
розглянуто понад 220 питань, з
яких 196
- сесійні.
На
контролі
постійної
комісії
знаходяться 9 обласних програм, рішення
обласної ради щодо організації харчування
учнів, галузеві розділи обласної програми
соціально-економічного розвитку тощо.
Всього на контролі постійної комісії
перебуває до 40 рішень обласної ради.
За звітний період робота постійної комісії була спрямована на розроблення та
прийняття галузевих програм; упорядкування статутів закладів, що знаходяться в
обласній комунальній власності, та призначення керівників обласних відповідних
комунальних закладів.
Вважливі рекомендації було прийнято під час розгляду питань про хід
виконання обласної Цільової соціальної програми розвитку освіти Миколаївської
області на 2011 – 2015 роки (зі змінами), проведено аналіз та внесено актуальні
пропозиції до проекту нової галузевої програми. Депутати Донченко О.В.,
Чорний С.В., Гладун С.М., Кравченко М.А. запропонували передбачити у проекті
програми кошти на виплати премій кращим педагогічним працівникам, доповнити
його заходами щодо розробки і затвердження на сесії обласної ради Положення про
щорічне преміювання кращих педагогічних працівників Миколаївської області,
склад конкурсного комітету; враховуючи пропозиції депутата обласної ради
Демченко Т.В. щодо організації належного харчування дітей у загальноосвітніх та
дошкільних навчальних закладах області, запропоновано доповнити проект
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Програми відповідними заходами та передбачити виділення коштів з обласного
бюджету на харчування дітей за умови виділення достатнього фінансового ресурсу з
бюджетів нижчого рівня.
На поліпшення матеріально-технічної бази загальноосвітніх та дошкільних
навчальних закладів, у тому числі і шкіл-інтернатів, було спрямовано кошти
відповідної субвенції обласного бюджету (депутатські кошти), виділені членам
постійної комісії 2016 року, які спрямували їх на такі об'єкти: Іванова Н.В. 81,76 тис.грн. на заклади освіти Вітовського району та 19,24 тис.грн.
Шевченківській загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІ ступенів (придбано музичну
апаратуру, телевізори), Чорний С.В. - 145,7 тис.грн. на заклади освіти
Доманівського району, Джупінін Ю.В. - 77,95 тис.грн. на заклади освіти
Новоодеського району, Гладун С.М. - 10,0 тис.грн. на придбання диванів та
новорічних іграшок для Миколаївської спеціальної загальноосвітньої школиінтернату № 6, Кравченко М.А. - 47,7 тис.грн. на Миколаївський обласний інститут
післядипломної освіти, обласний Будинок художньої творчості, Миколаївську
загальноосвітню школу № 22, Невеселий В.В. – 92,5 тис.грн. на заклади освіти
м.Вознесенська.
Вкрай важливим питанням, що знаходиться на контролі постійної комісії, є
питання підготовки закладів освіти до нового навчального року, забезпечення
організації підвезення учнів.
Неодноразово розглядалися питання щодо організації харчування дітей у
загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах. Депутати Донченко О.В.,
Чорний С.В., Кравченко М.А., Гладун С.М., підтримавши депутатське звернення
депутата обласної ради Демченко Т.В. та її пропозиції щодо організації належного
харчування дітей у загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах області,
рекомендували відповідним органам вжити дієвих заходів щодо організації
збалансованого, повноцінного харчування всіх дітей 1-4 класів загальноосвітніх
шкіл та дошкільних навчальних закладів області.
Відзначаючи важливість питань, що стосуються галузі молодіжної політики,
депутатами Гладун С.М., Кравченком М.А., Івановою Н.В. внесено ряд пропозицій
до проекту обласної Програми "Молодь Миколаївщини" на 2016-2020 роки, у тому
числі і щодо фінансування Миколаївського обласного центру ресоціалізації
наркозалежної молоді та обласного центру соціально-психологічної допомоги.
Активно, з урахуванням проблемних питань галузі, професійних напрацювань
депутати постійної комісії Гладун С.М., Кравченко М.А., Іванова Н.В. працювали з
проектом нової Програми розвитку культури (проект Програми тричі розглядався на
засіданні комісії), детальний аналіз кожного заходу проекту дозволив постійній
комісії прийняти виважені рекомендації та внести чималу кількість пропозицій, у
тому числі щодо збільшення фінансування.
Активну участь депутати брали у парламентських слуханнях Чорний С.В., Іванова Н.В., колегіях відповідних департаментів та управлінь
облдержадміністрації - Іванова Н.В., Гладун С.М., Кравченко М.А., працювали у
складі конкурсних комітетів, комісій із призначення стипендій голови
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Миколаївської обласної державної адміністрації, голови Миколаївської обласної
ради - Іванова Н.В., Гладун С.М., Донченко О.В.
06 травня 2016 року депутати обласної ради - члени профільної постійної
комісії взяли участь у виїзному засіданні Комітету з питань науки Верховної Ради
України, яке проводилося за ініціативи народного депутата України Кременя Т.Д.,
на якому розглядалися питання сучасного стану освіти і науки, місце коледжів і
технікумів у структурі освіти, сучасний стан та проблеми розвитку вищої освіти
України, роль студентського самоврядування в навчально-науково-виховній
діяльності вищих навчальних закладів. За результатами спільної роботи було
підготовлено рекомендації та надано відповідні доручення, у тому числі Кабінету
Міністрів України - щодо виділення коштів на придбання спеціального
автотранспорту для підвезення дітей з порушеннями опорно-рухового апарату для
учнів
Миколаївської
обласної
школи-інтернату
№3;
Миколаївській
облдержадміністрації – щодо аналізу виконання комплексних програм розвитку
освіти, доповнення їх заходами для розвитку опорних шкіл, впровадження
енергозберігаючих технологій, надання житла та преміювання працівників освіти.
Постійна комісія обласної ради
з питань екології, охорони навколишнього середовища
та використання природних ресурсів
До складу постійної комісії
входять 8 депутатів обласної ради.
Очолює комісію Власенко Андрій
Володимирович.
З метою виконання власних
повноважень у звітному періоді було
проведено 14 засідань постійної
комісії, на яких розглянуто 232
питання: 186 сесійних та 46 планових;
здійснювався контроль за виконанням
5 обласних програм, спрямованих на
забезпечення екологічної безпеки та
раціональне використання природних ресурсів.
На особливому контролі постійної комісії перебували питання дотримання
чинного законодавства щодо використання надр на території Миколаївської області.
З метою прийняття неупереджених та виважених рішень клопотання підприємств
про отримання спеціальних дозволів на користування надрами з метою геологічного
вивчення, будівництва та експлуатації підземних споруд тощо вивчалися
депутатами з виїздом на місце, до роботи залучалися фахівці відповідних служб та
управлінь.
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Підтримуючи стурбованість своїх колег-депутатів Резнікова І.Б. та
Каражея О.М. щодо ситуації з лісовими насадженнями на території області,
постійною комісією рекомендовано облдержадміністрації терміново вжити заходів
щодо захисту лісових насаджень на території області, у тому числі видати
відповідний розпорядчий акт щодо заборони рубок лісових насаджень та посадок
без відповідного погодження.
Водночас з метою вирішення цього питання та необхідності поліпшення
екологічного стану навколишнього природного середовища шляхом створення
ґрунтозахисних, водоохоронних, полезахисних, санітарно-оздоровчих, рекреаційних
лісових насаджень, збереження існуючих насаджень, протипожежного захисту лісів
та вирішення інших нагальних питань члени постійної комісії вважають за
необхідне продовжити дію обласної Цільової програми "Ліси Миколаївщини" або
розробити нову відповідну програму.
До пріоритетних напрямів роботи постійної комісії належить і питання
екологічної безпеки в області.
У рамках цієї роботи у 2015-2016 роках комісією вивчалося питання про
екологічний стан Миколаївської області. З цією метою було створено робочі групи,
які із залученням відповідних обласних установ та зацікавлених сторін з виїздом на
місце виявляли фактори, які є основними забруднювачами, та вносили пропозиції
щодо шляхів поліпшення екологічної ситуації в області, зокрема за ініціативою
депутата обласної ради Катрича А.В. розглядалося питання щодо забруднення
земель ТОВ "Глобал-Тайм" на території Підлісненської сільської ради
Новоодеського району.
На окремому контролі перебували питання про ситуацію, яка склалася між
представниками державної екологічної інспекції Північно-Західного регіону
Чорного моря та Миколаївської філії державного підприємства "Адміністрація
морських портів України", про введення мораторію на 3-5 років на промисловий
вилов риби у річці Південний Буг тощо
У серпні-вересні 2016 року членами постійної комісії: Власенком А.В.,
Головчанським А.В., Катричем А.П., Каражеєм О.М. та Резніковим І.Б.
неодноразово проводилися виїзні засідання постійної комісії обласної ради та
робочої групи, утвореної відповідним рішенням постійної комісії, у Березанському
районі з вивчення питань щодо діяльності ТОВ "Санпротрейдінгс" на території
Березанського району, ситуації із очисними спорудами та каналізаційними
мережами на території Березанського району, несанкціонованої забудови
рекреаційної зони та прибережних захисних смуг Коблево-Рибаківської зони
Миколаївської області, звернення приватних підприємців, які працюють у курортній
зоні с.Коблеве щодо використання ділянки морського узбережжя ПП "ААС" тощо.
За ініціативи депутата обласної ради Каражея О.М. на розгляд сесії внесено
питання стосовно продовження строку дії Програми охорони довкілля та
раціонального природокористування Миколаївської області та обласної Цільової
програми розвитку екологічної мережі на період до 2017 року.
Активну участь у розробці змін і доповнень до цих Програм взяли депутати
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Власенко А.В., Головчанський А.В., Казюка О.М. та Ніколенко А.А.
Згідно з переліком природоохоронних заходів для фінансування за рахунок
видатків обласного цільового фонду охорони навколишнього природного
середовища обласного бюджету, погодженого постійною комісією відповідно до
повноважень, 2016 року розподілено 21 300,000 тис.грн. на реалізацію ряду проектів
та заходів, спрямованих на зменшення скиду господарсько-побутових та
промислових стоків до водойм області та поліпшення охорони навколишнього
природного середовища, у тому числі: реконструкція господарсько-побутової
каналізації та очисних споруд каналізації м.Снігурівка; реконструкція каналізаційної
насосної станції та напірного колектора дитячого садка "Теремок"; реконструкція
системи водовідведення з подальшим врізанням в існуючу систему каналізації у
м.Очаків; утримання та матеріально-технічне забезпечення діяльності регіональних
ландшафтних парків області; розробка проектів створення територій та об’єктів
природно-заповідного фонду, ландшафтних заказників області; розробка схеми
регіональної екологічної мережі області тощо.
Позитивною ознакою діяльності постійних комісій обласної ради сьомого
скликання є пошук і використання інноваційних форм та методів реалізації наданих
повноважень та виконання поставлених завдань, що у кінцевому результаті
забезпечило розробку ефективних управлінських рішень в усіх галузях суспільного
життя регіону.
Хочеться подякувати всім постійним комісіям обласної ради, які активно
долучилися до вирішення проблем області, за активну позицію, підтримку і
розуміння тих ідей, які допоможуть у майбутньому сформувати сприятливий імідж
нашого регіону у свідомості економічно і соціально активних людей, молодого
покоління, закріпити і просувати його в області, країні та за кордоном, адже це
врешті-решт формує сприятливе враження про Україну в цілому.
Сподіваюсь на консолідацію зусиль постійних комісій з метою підвищення
ефективності діяльності органів і посадових осіб місцевого самоврядування,
подальшої дієвої співпраці, спрямованої на забезпечення сталого розвитку
територіальних громад та задоволення потреб виборців.
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ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОБОТИ
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
У 2016 РОЦІ
Соціально-економічні
реалії народногосподарського
комплексу області, накази
виборців, з метою вирішення
яких народні обранці увійшли
до
складу
Миколаївської
обласної
ради
сьомого
скликання,
вже
на
початковому етапі визначили
першочергові
напрями
діяльності
вищого
представницького
органу
області, основні завдання і
заходи реалізації інтересів
територіальних громад області, найважливіші проблеми регіональної політики,
серед яких, зокрема: формування ефективної бюджетної політики, капітальний та
поточний ремонт, утримання доріг загального користування області; вирішення
питань життєдіяльності територіальних громад шляхом участі у проектах та
програмах розвитку місцевого самоврядування та регіонального розвитку,
залучення коштів Державного фонду регіонального розвитку; поліпшення
інвестиційної привабливості області в усіх галузях народногосподарського
комплексу; децентралізація, ефективне використання об'єктів обласної комунальної
власності, задоволення звернень громадян тощо.
Організація цієї роботи, координатором якої стала голова обласної ради,
потребувала консолідації та концентрації зусиль депутатського корпусу, органів
виконавчої влади та, безпосередньо, виконавчого апарату обласної ради, і не
обмежувалася сесійною діяльністю та роботою постійних комісій.
Свій перший іспит на політичну зрілість та відповідальність депутати обласної
ради сьомого скликання складали у грудні 2015 року, коли формували бюджетну
політику регіону на 2016 рік у ході обговорення та затвердження обласного
бюджету Миколаївської області – документа, від збалансованості та виваженості
якого залежить стабільне функціонування мережі бюджетних установ та закладів
обласного підпорядкування, збереження для населення можливостей і надалі
отримувати освітні, медичні, соціальні, культурні послуги належної якості,
своєчасне та оперативне вирішення інших питань та завдань.
За результатами непростого обговорення, дискусій та компромісів 25 грудня
2015 року на третій позачерговій сесії обласної ради сьомого скликання основний
фінансовий документ Миколаївщини підтримали 56 депутатів обласної ради із
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60 присутніх.
Робота над бюджетом 2016 року продовжувалася протягом усього року:
завдяки активній позиції депутатів обласної ради, копіткій повсякденній діяльності
голови обласної ради з узагальнення та вирішення проблемних питань, порушених
перед обласною радою громадянами, організаціями, підприємствами було
відкориговано фінансування важливих заходів та завдань, серед яких: капітальний
ремонт пологового відділення обласної лікарні; підтримка малого та середнього
бізнесу, додаткове фінансування заходів обласної Програми "Турбота" тощо.
Не менш напруженим був процес і формування обласного бюджету на
2017 рік, прийняття якого відбувалося на підставі внесених до Бюджетного кодексу
України та інших законопроектів змін, що впливають на бюджетний процес, у тому
числі й передачі окремих видатків на фінансування місцевих бюджетів. Новим було
і затвердження регіонального бюджету, не чекаючи державного тощо. Депутатами
проведено значну роботу в округах, у постійних комісіях, ураховано реальні
потреби в умовах фінансового ресурсу, що дало змогу майже одноголосно 45 депутатів із 47 присутніх на сесії підтримали проект фінансового документа прийняти виважене рішення та затвердити обласний бюджет Миколаївської області
на 2017 рік.
Розуміючи важливість реалізації стратегії регіонального розвитку
Миколаївської області, яка спрямована на створення умов для загального
підвищення соціальних стандартів, якості життя та розвитку бізнес-середовища,
головою обласної ради, депутатами обласної ради Кормишкіним Ю.А.,
Талпою М.В., Барною Ф.П., Ташликом Г.В., Лустою В.В. та іншими протягом
2016 року цьому питанню приділялася особлива увага під час виїздів до міст і
районів області, зустрічей з представниками місцевих територіальних громад,
депутатами обласної ради, місцевих рад, керівниками підприємств, установ,
організацій.
Одним із інструментів розв'язання соціальних проблем, підвищення рівня
економічного потенціалу територій, продуктивності їх економіки, прибутковості
бізнесу та доходів населення є кошти Державного фонду регіонального розвитку,
які спрямовуються на виконання інвестиційних програм і проектів регіонального
розвитку, що мають на меті розвиток регіонів та у сучасних реаліях виступають
суттєвою складовою фінансової реалізації пріоритетних завдань територіальних
громад: програми і проекти, що реалізуються за рахунок коштів ДФРР, підлягають
співфінансуванню з місцевих бюджетів на рівні 10 відсотків.
У травні 2016 року голова обласної ради Москаленко В.В. разом із
заступником голови облдержадміністрації Бонем В.В. брала участь у засіданні
Міжвідомчої комісії з оцінки відповідності інвестиційних програм і проектів
регіонального розвитку, що можуть реалізовуватись за рахунок коштів державного
фонду регіонального розвитку, на якому розглядались проекти Миколаївської
області.
На жаль, 2016 року в Миколаївській області за рахунок обласного бюджету та
підтримки ДФРР реалізовано лише два проекти, це "Реконструкція з впровадження
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сонячних вакуумних систем (колекторів) для гарячого водопостачання
Миколаївської обласної дитячої інфекційної лікарні" та "Технічне переоснащення та
підключення до телекомунікаційної мережі загального користування оперативнодиспетчерської служби центру екстреної медичної допомоги та медицини
катастроф".
Відповідно із запланованих коштів на реалізацію зазначених проектів на
загальну суму 9800,0 тис.грн, у тому числі за рахунок коштів ДФРР –
7485,7 тис.грн., обласного бюджету – 2314,3 тис.грн., проведено касові видатки за
рахунок коштів ДФРР – 6772,6 тис.грн., обласного бюджету – 2092,3 тис.грн.
2016 року активну позицію стосовно втілення інвестиційних програм і
проектів регіонального розвитку, що реалізуються за рахунок коштів ДФРР, зайняли
Баштанський,
Вознесенський,
Єланецький,
Вітовський,
Миколаївський,
Снігурівський, Первомайський, Казанківський райони. Позитивних зрушень у цьому
напрямі досягнуто Кривоозерським, Веселинівським, Братським, Березанським
районами, які вперше скористалися можливостями цього проекту. На жаль,
Врадіївський район залишився осторонь зазначених питань.
Такий рівень участі територіальних громад області в цьому проекті
зумовлений, передусім, їх низькою інформованістю та обізнаністю, відсутністю
фахових спеціалістів тощо.
Водночас аналіз свідчить, що практично всі проекти (реалізовані 2016 року, та
ті, що беруть участь у конкурсному відборі на 2017 рік) прив’язані до "об’єктів"
(прямих інвестицій) з відсутністю "м’якої" складової (наприклад, розвиток
людського капіталу, запровадження енергозберігаючих технологій у закладах
соціальної сфери) і спрямовані на точкове відновлення інфраструктури, тобто
розробники ставлять за мету поліпшення за рахунок коштів ДФРР матеріальнотехнічної бази основних фондів підприємств, установ, організацій. На цьому етапі
втрачається основне призначення ДФРР, кошти якого мають скеровуватись на
"проекти розвитку", які створюють можливості для розвитку громад, бізнесу, отже,
робочих місць і податків, інвестицій у людський капітал тощо.
Усунення вказаних перешкод шляхом проведення роз'яснювальної роботи у
засобах масової інформації, проведення тренінгів, нарад, семінарів дозволить
активізувати процес та ефективно використовувати зазначений інструмент під час
вирішення конкретних питань, і перш за все, розбудови громади, бізнесу, економії
бюджетних коштів.
Ще одним дієвим механізмом реалізації місцевим самоврядуванням
повноважень щодо належного життєзабезпечення територіальних громад, яким
опікується безпосередньо обласна рада, є обласний щорічний конкурс проектів та
програм розвитку місцевого самоврядування.
Започаткований 2013 року за ініціативи постійної комісії з питань
регіонального розвитку, планування, бюджету, фінансів та інвестицій шостого
скликання проект став ефективним засобом залучення та використання додаткових
коштів місцевими громадами.
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З метою неупередженого та фахового відбору кращих проектів до складу
Наглядової ради увійшли депутати обласної ради, представники структурних
підрозділів облдержадміністрації, громадських фундацій, виконавчого апарату
обласної ради.
2016 року територіальними громадами області на розгляд Наглядової
ради підготовлено та надано 29 проектів, у тому числі: сільськими
радами - 17, міськими - 6, районними - 6. Переможцями визначено 14 проектів
загальною вартістю 0,9 млн.грн.
Найактивнішим учасником конкурсу є Баштанський район, яким зокрема у
2016 році, подано 10 проектів: по 2 проекти від районної та міської рад, 6 проектів
підготовлено сільськими радами.
Щорічним учасником та переможцем конкурсу є Афанасівська сільська рада
Снігурівського району, яку очолює Хомко Василь Юрійович.
2016 року окремим напрямом роботи голови обласної ради та депутатського
корпусу, якому приділялася найбільша увага, була робота стосовно сприяння
організації об'єднання територіальних громад області.
Офіційним стартом впровадження реформ на Миколаївщині стало прийняття
12 червня 2015 року Миколаївською обласною радою рішення № 3 "Про схвалення
перспективного плану формування територій громад Миколаївської області".
Розуміючи, що передача значних повноважень та бюджетів від державних
органів органам місцевого самоврядування - це шлях їх найбільш успішної та
ефективної реалізації, обласна рада та органи місцевого самоврядування області
тісно співпрацювали в питаннях децентралізації з Офісом з питань впровадження
реформ у сфері місцевого самоврядування, децентралізації повноважень органів
виконавчої влади, державними інституціями та громадськими фундаціями.
Враховуючи, що питання децентралізації з самого початку було складним і
потребувало, передусім, інформаційної підтримки: детального роз'яснення цілей та
завдань, можливостей і перспектив 25 лютого 2016 року за ініціативи голови
обласної ради Вікторії Москаленко для голів районних рад, сільських, селищних та
міських голів, депутатів обласної ради, організовано проведення семінару
"Перспективи впровадження децентралізації. Практичний досвід об’єднаних
територіальних громад".
22 березня 2016 року для сільських, селищних голів на базі Миколаївського
обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів
державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств,
установ і організацій за підтримки голови обласної ради розпочав свою роботу
постійнодіючий семінар "Реалізація компетенції сільських та селищних голів в
умовах децентралізації влади в Україні".
Маючи чітке переконання, що для сільської ради децентралізація – це єдиний
шлях ефективної реалізації повноважень соціально-економічного та сталого
розвитку громади, голова обласної ради в ході робочих візитів до районів проводила
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відповідну роз'яснювальну роботу з лідерами територіальних громад, населенням
області.
У рамках цієї роботи на базі Миколаївської обласної ради у 2016 році відбувся
семінар з представниками районних, міських рад Миколаївської області в рамках
проекту USAID щодо допомоги у розробці та реалізації локальних стратегій
економічного розвитку. Мета проекту полягає в підтримці стійкого економічного
зростання шляхом сприяння розвитку сільського господарства, створення більш
привабливих умов проживання в сільській місцевості України і передбачає часткове
фінансування реалізації відповідних стратегій. До 2020 року цей проект
працюватиме в декількох пілотних регіонах, зокрема і в Миколаївській області.
Першою громадою, створеною на Миколаївщині у тому числі за підтримки
обласної ради, стала Куцурубська сільська об'єднана територіальна громада
(Очаківський район) яка 2016 року пройшла вибори і отримала від держави
делеговані повноваження. На прикладі цієї громади Миколаївщина має свій
власний пілотний проект впровадження реформи місцевого самоврядування.
Уже перші кроки діяльності громади підтвердити ефективність об'єднання.
Так, бюджет громади на листопад 2016 року становив
19,7 млн.грн. Перевиконання вже в 2016
році
становило 8 млн.грн., тобто бюджет профіцитний.
Збільшення
бюджету на вересень 2016 року,
порівняно з 2015 роком, відбулось у 4,7 раза
(на 12,2 млн.грн.).
2016 року отримано державну субвенцію на
розвиток інфраструктури у розмірі 5,1 млн.грн. Все це
дозволило громаді у 2016 році успішно реалізовувати
30 проектів розвитку місцевої інфраструктури, з них 22 проекти за рахунок
державної субвенції, 8 проектів на рахунок власних бюджетних надходжень. Наразі
проводиться в деяких населених пунктах капітальний ремонт доріг, реконструкція
водопроводу, заміна вікон у школах та дитячих садочках, капітальний ремонт даху в
садочку, облаштування дитячих майданчиків тощо.
За результатами організаційних процесів, які відбувалися протягом 2016 року,
враховуючи пропозиції, які надходили до обласної ради від органів місцевого
самоврядування області, депутатів обласної ради як повноважних представників
територіальних громад та виборців, 07 грудня 2016 року рішенням обласної ради
№ 4 було внесено зміни до перспективного плану формування територій громад
Миколаївської області.
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На сьогодні в Миколаївській області створено 19 об'єднаних територіальних
громад.
Три об'єднані громади з Миколаївської області отримають підтримку
проекту USAID DOBRE "Децентралізація приносить кращі
результати
та
ефективність" - Баштанська міська громада, Олександрівська селищна громада,
Прибужанівська сільська громада.
Питання
забезпечення
належного
функціонування
дорожнього
господарства Миколаївської області депутати обласної ради визначили
пріоритетним завданням представницького органу на 2016 рік ще на початку своєї
каденції: на першій сесії Миколаївської обласної ради сьомого скликання, яка
відбулася 03 грудня 2015 року, підтримали відповідний депутатський запит своєї
колеги Демченко Т.В.
Зазначене було обумовлено тим, що переважна більшість автомобільних доріг
у Миколаївській області в процесі своєї тривалої експлуатації в умовах щорічного
підвищення навантаження (транспортного потоку) та постійного недофінансування
проведення дорожніх робіт не відповідає діючим стандартам і нормам.
Крім цього, незадовільний стан автодоріг області викликає обґрунтоване
невдоволення серед мешканців області, що в свою чергу призводить до зростання
соціальної напруги в області та численних звернень з цього приводу.
Рішенням обласної ради від 03 грудня 2015 року № 7 було надано конкретні
доручення облдержадміністрації, службі автомобільних доріг у Миколаївській
області щодо термінового визначення обсяги коштів та робіт, які необхідно
здійснити на найбільш проблемних дорогах Миколаївської області з метою
забезпечення елементарного проїзду по них, вжиття заходів із включення аварійних
доріг Миколаївської області до Переліку об’єктів та обсягів бюджетних коштів на
будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт автомобільних доріг загального
користування державного значення, затвердженого Кабінетом Міністрів України на
2016 рік.
Вирішення цих та інших завдань, пов'язаних із виправленням ситуації в
дорожньому господарстві області, знаходилися на жорсткому контролі голови
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обласної ради, постійних комісій обласної ради, питання про хід виконання робіт
неодноразово заслуховувався на засіданні постійної комісії обласної ради з питань
промислової політики та підприємництва, енергетики та енергозбереження,
транспорту та розвитку інфраструктури.
Наступним кроком на шляху виведення Миколаївської області із "дорожнього
колапсу" стало затвердження рішенням обласної ради від 12 березня 2016 року № 33
Програми розвитку автомобільних доріг загального користування Миколаївської
області на 2016-2018 роки.
Реально оцінюючи коло проблемних питань, голова обласної ради
Москаленко В.В. ініціювала перед керівництвом облдержадміністрації та
керівниками районів області питання щодо прийняття аналогічних регіональних
програм для об'єднання зусиль та залучення місцевих коштів на ремонт доріг. З цією
метою у квітні 2016 року відбулася он-лайн-нарада за участю голови обласної ради
Москалеко В.В., керівництва облдержадміністрації, голів районних рад та
райдержадміністрацій, керівництва департаменту фінансів облдержадміністрації та
представників фінансових структурних підрозділів райдержадміністрацій. Ініціативу
було підтримано на сесіях районних рад та затверджено відповідні програми.
Після проведеної роботи з місцевих бюджетів усіх рівнів виділено кошти на
ремонт доріг загального користування Миколаївської області на умовах
співфінансування в загальній сумі 57319,6 тис. гривень, але на жаль з них освоєно
лише 6944,2 тис. гривень, тому питання ефективного та цільового використання
бюджетних коштів повинно бути на особливому контролі у депутатського корпусу
обласної ради.
Особливе занепокоєння депутатів викликає стан автомобільних доріг
загального користування державного значення Н-11 Дніпропетровськ - Миколаїв
(через Кривий Ріг) та Н-14 Олександрівка – Кіровоград – Миколаїв.
26 липня 2016 року на шостій позачерговій сесії депутати констатували, що за
сім місяців 2016 року
ситуація на автомобільних
дорогах
державного
значення в Миколаївській
області
лише
суттєво
погіршилася, і визнали цю
ситуацію надзвичайною. За
ініціативи
депутатів
обласної ради, з метою
зняття соціальної напруги
рішенням обласної ради від
26 липня 2016 року № 1 було
утворено
тимчасову
контрольну комісію з питань
контролю за ефективністю
використання бюджетних коштів усіх рівнів, які виділяються та використовуються
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на усіх видах ремонтних робіт на дорогах Миколаївської області, до складу якої
увійшли депутати Бондар О.О., Талпа М.В., Жосан В.П., Демченко Т.В., Невеселий
В.В., Олабін В.В., Садрідінов Т.Ш., Колесніков В.В. Очолює тимчасову комісію
депутат обласної ради Бондар О.О.
Протягом 2016 року тимчасовою контрольною комісією проведено 6 засідань,
на яких розглянуто питання щодо стану автомобільних доріг загального
користування, фінансування дорожньої галузі, невідповідності міцності дорожніх
конструкцій умовам руху транспорту та ін.
З метою ознайомлення з реальним станом справ, вивчення ходу проведення
ремонтних робіт на дорогах державного значення та оперативного вирішення
проблемних питань депутати тимчасової контрольної комісії неодноразово
виїжджали на місця, проводили виїзні засідання в Новобузькому, Баштанському,
Єланецькому районах за участю дорожніх служб, органів виконавчої влади та
місцевого самоврядування.
За результатами виїзних засідань, зустрічей з керівництвом районів та
відповідних служб у районах надавалися конкретні доручення облдержадміністрації,
службі автомобільних доріг у Миколаївській області та Миколаївському підрозділу
Укртрансбезпеки.
Не залишилися поза увагою питання встановлення вагових комплексів,
проблеми матеріально-технічного забезпечення, які існують у райавтодорах,
депутати опікувалися також питаннями щодо погашення заборгованості із
заробітної плати працівникам райавтодорів.
Завдяки виваженій роботі депутатського корпусу обласної ради,
неодноразовим зверненням до народних депутатів України, Верховної Ради
України, Кабінету Міністрів України, Укравтодору, Президента України, спільними
зусиллями проблему доріг Миколаївщини було винесено на найвищий державний
рівень, зокрема з метою вивчення критичної ситуації зі станом автомобільних доріг
у регіоні та з'ясування причин, чому саме Миколаївська область стала аутсайдером
в цьому питанні Миколаївщину з робочим візитом відвідали Міністр
інфраструктури України В.Омелян та виконуючий обов’язки голови "Укравтодору"
Є.Барах.
За результатами проведеної роботи було внесено зміни до Бюджетного
кодексу України стосовно залучення Миколаївської області в число учасників
"митного" експерименту. Внаслідок цього Миколаївська область отримуватиме 50 %
від суми перевиконання митних платежів, які будуть направлені на ремонт доріг
регіону.
Одним із найгостріших питань, яке розглядалось депутатським корпусом
обласної ради 2016 року, було визначення основних проблемних питань в
управлінні ОКП "Миколаївобл-теплоенерго", налагодження його роботи та
забезпечення соціального захисту працівників цього комунального
підприємства.
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Враховуючи результати фінансово-господарської діяльності ОКП "Миколаївоблтеплоенерго" за 2015 рік, беручи до уваги загострення ситуації навколо цього
комунального підприємства, яка широко висвітлюється в засобах масової
інформації, обласною радою забезпечено проведення державного фінансового
аудиту його діяльності; метою вивчення питання щодо виділення з обласного
бюджету коштів на погашення заборгованості із заробітної плати працівникам
підприємства
створено
робочу
групу, до складу якої увійшли
депутати постійних комісій обласної
ради
з
питань
регіонального
розвитку, планування, бюджету,
фінансів та інвестицій; з питань
житлово-комунального

господарства,
регулювання
комунальної власності, приватизації
та капітального будівництва Івануна
І.В., Рубський Г.І., Кротов А.О.,
Бєлава В.О.
Разом із пошуком механізмів
забезпечення соціального захисту
членів
трудового
колективу,
робочою групою досліджувались причини, які призвели до виникнення такої
ситуації.
З метою всебічного вивчення цих питань, розробки дієвого плану виведення
закладу обласної комунальної власності з економічно-фінансової кризи,
упередження повторення подібних ситуацій та визначення подальших напрямів
стабілізації роботи і розвитку комунального підприємства голова обласної ради
неодноразово зустрічалася з трудовим колективом, керівництвом підприємства. До
вирішення питань, якими займалися члени робочої групи, залучалися посадові особи
облдержадміністрації, виконавчого комітету Миколаївської міської ради, відділення
Національної служби посередництва і примирення в Миколаївській області, сектору
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг, у Миколаївській області, Державної фінансової інспекції в
Миколаївській області тощо. Активну участь у вирішенні проблемних питань брали
депутати обласної ради Демченко Т.В., Фроленко В.О., Резніков І.Б. та інші.
Завдяки принциповій та системній роботі, діловому підходу до вирішення
поставлених завдань депутатів обласної ради - членів робочої групи досягнуто таких
результатів:
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виділення з обласного бюджету коштів (субсидії) на покриття збитків
підприємства для погашення частини заборгованості із заробітної плати та
нарахувань на неї в сумі 6,9 млн. грн., що забезпечило погашення заборгованості із
заробітної плати 654 працівникам ОКП "Миколаївоблтеплоенерго" за червеньлипень 2016 року у повному обсязі та частково за серпень 2016 року;
встановлення за рахунок бюджету м. Миколаєва приладів обліку споживання
теплової енергії в житловому фонді м. Миколаєва, що передбачалось інвестиційною
програмою ОКП "Миколаївоблтеплоенерго" на 2016 рік, та дозволило забезпечити
інтереси мешканців обласного центру;
виділення ОКП "Миколаївоблтеплоенерго" з матеріального резерву
м. Миколаїв необхідних матеріалів і пального для підготовки теплового
господарства до роботи в осінньо-зимовий період;
визначення основних проблемних питань в управлінні ОКП "Миколаївоблтеплоенерго", зокрема кадрової політики, яка проводилась органом управління
протягом 2015-2016 років.
Керуючись повноваженнями та обов'язками, наданими органам місцевого
самоврядування, їх посадовим особам, депутатам усіх рівнів як представникам
територіальних громад чинним законодавством України щодо задоволення законних
інтересів та прав громадян, серед яких є і право на звернення, обласна рада
визначила роботу зі зверненнями громадян пріоритетним завданням, критерієм
реалізації якого стало якісне вирішення порушених у зверненнях питань.
Відповідно до пункту 12 частини 6 статті 55 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні", звертаючи особливу увагу на Указ Президента України
„Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування
конституційного права на звернення до органів державної влади та органів
місцевого самоврядування", голова обласної ради забезпечує роботу з розгляду
звернень громадян, веде особистий прийом громадян.
Звернення,
заяви,
скарги
громадян,
що
надходили до обласної ради
минулого року, розглядалися
відповідно
до
Закону
України "Про звернення
громадян". Частина з них
згідно
з
чинним
законодавством
України
надсилалась для вирішення
та відповідного реагування
органів
місцевого
самоврядування,
органів
державної влади.
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2016 року до обласної ради надійшло 102 звернення від 1944 мешканців
області та громадян, які проживають за її межами. Майже 24 % від загальної
кількості звернень – колективні.
На особистому прийомі до керівництва обласної ради звернулося 24
громадянина.
Відповідно до вимог Закону України "Про внесення змін до Закону України
"Про звернення громадян" щодо електронного звернення та електронної петиції"
забезпечено функціонування електронної пошти для відправлення звернень
громадян в електронній формі та впроваджено спеціальну форму, яка функціонує на
офіційному веб-порталі обласної ради у розділі "Звернення громадян". З часу
набуття чинності цього Закону України отримано 7 електронних звернень.
11 березня 2016 року на виконання вимог зазначеного Закону рішенням
обласної ради № 29 затверджено Положення про порядок оформлення,
оприлюднення та розгляду електронних петицій, адресованих Миколаївській
обласній раді. На сьогодні електронних петицій до обласної ради не надходило.
У своїх зверненнях до керівництва обласної ради частіше всього громадяни
порушували такі питання: діяльність органів місцевого самоврядування – 7 звернень
(6,8%), діяльність місцевих органів виконавчої влади – 9 звернень (8,8%), робота
житлово-комунального господарства – 13 звернень (12,7%); аграрної політики і
земельних відносин – 11 звернень (10,8%); охорони здоров'я – 7 звернень (6,8%);
забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку – 13 звернень
(12,7%); житлової політики – 9 звернень ( 8,8%);
Відповідно до проживання на території області у звітному періоді до обласної
ради найбільша кількість звернень надійшла від жителів обласного центру – 39 або
38,2 %, а питання, що порушувалися у цих зверненнях, переважно належали до
повноважень Миколаївської міської ради, і цей показник залишається стабільним
протягом останніх років.
Усі звернення, що надходили до обласної ради, розглядалися своєчасно, без
порушень строків, установлених законодавством. Не допускалося надання
неоднозначних, необґрунтованих, неповних відповідей на звернення громадян.
Особлива увага керівництвом обласної ради приділялася вирішенню проблем, з
якими зверталися учасники антитерористичної операції та члени їх сімей, ветерани
війни та праці, інваліди, багатодітні сім’ї, які потребують соціального захисту та
підтримки.
Найбільш проблемними питаннями, порушеними громадянами 2016 року,
були питання щодо вкрай незадовільного стану мережі автомобільних доріг на
території області (часткове вирішення цього питання дозволило зменшити соціальну
напругу та забезпечило безпеку руху автомобільними дорогами); зволікання у
вирішені нагальних проблем населення з боку місцевої влади (безрезультатне
листування, професійний рівень фахівців та недостатня правова грамотність
безпосередньо громадян); критичної ситуації, яка склалася на ОКП "Миколаївоблтеплоенерго" з виплатою заробітної плати (прийнято низку рішень обласної ради
стосовно урегулювання питання, розпочато роботу з підготовки питання про
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передачу майна підприємства у відповідну комунальну власність, здійснюються
виплати з погашення заборгованості із заробітної плати); проблемних питань на ДП
"Володимирівське" Казанківського району та проведення його невідкладної
приватизації (організовано проведення конкурсного відбору на заміщення вакантної
посади директора та включення ДП "Володимирівське" до переліку об’єктів, які
підлягають продажу).
2016 року обласною радою отримано та задоволено 87 запитів на інформацію, у
тому числі: фізичних осіб - 46, об’єднань громадян - 17, юридичних осіб - 24.
Переважна кількість запитів стосувалася прийнятих обласною радою рішень та
затвердження програм.
Протягом звітного періоду депутати обласної ради активно працювали у
виборчих округах. Під час зустрічей з громадянами уважно вивчалися їх проблеми,
вживалися заходи з вирішення порушених питань. Вирішення значної частини
питань депутати брали на себе, решта розглядалися та вирішувалися обласною,
районними, місцевими радами, відповідними державними адміністраціями тощо.
Безпосередньо до обласної ради 2016 року надійшло 182 звернення депутатів
обласної ради, частіше всього у них порушувалися такі питання: спрямування
депутатських коштів; матеріальнотехнічне та фінансове забезпечення
об'єктів галузі освіти, охорони
здоров'я,
соціального
захисту
населення;
передача
об'єктів
соціальної сфери на баланс місцевих
рад; стан фінансування та утримання
доріг обласного значення; проблемні
питання дорожнього господарства
області; стан використання земель,
надходження земельних податків та
зборів,
використання
пасовищ;
забруднення територій; створення обласних комунальних установ; фінансовогосподарська діяльність установ комунальної власності, порядок надання їх в
оренду, кадрове забезпечення установ обласної комунальної власності тощо;
харчування та підвезення дітей до навчальних закладів; забезпечення житлом
мешканців області; надання у користування та використання мисливських угідь;
удосконалення організації роботи депутатів Миколаївської обласної ради,
виконавчого апарату обласної ради, поглиблення співпраці з органами виконавчої
влади, правоохоронними органами, органами прокуратури тощо; придбання
електронної системи голосування, модернізація сайту обласної ради; захист честі та
гідності громадян, депутатів обласної ради.
Усі депутатські звернення беруться на контроль у виконавчому апараті
обласної ради, який відповідно до покладених функцій організовує їх подальший
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розгляд постійними комісіями обласної ради, відповідними установами згідно з
вимогами чинного законодавства.
Суспільно-політична ситуація в країні суттєво впливає на життя пересічних
громадян зокрема та територіальних громад в цілому, вносить корективи в роботу
органів місцевого самоврядування та виконавчої влади, змінює напрями та
прерогативи їх діяльності. В умовах
сьогодення пріоритетним завданням
стала турбота про людей, які внаслідок
проведення
антитерористичної
операції на сході України перебувають
у складних життєвих обставинах, – це
учасники, інваліди АТО, члени їх
сімей, члени сімей, учасників АТО, які
загинули,
виконуючи
свій
громадянський
обов'язок,
та
внутрішньо переміщені особи. Це
особлива
категорія
людей,
які
потребують
комплексу
правових,
економічних,
психологічних, освітніх, медичних, реабілітаційних та
інших заходів з метою забезпечення або поліпшення їх
життєдіяльності, соціальної адаптації та повернення до
повноцінного життя.
Протягом 2016 року головою обласної ради
Москаленко В.В. було організовано та проведено
роботу зі збору натуральної та грошової допомоги
внутрішньо переміщеним особам, вирішувалися
питання працевлаштування, надання правової допомоги,
організації відпочинку та оздоровлення дітей з числа
внутрішньо переміщених осіб та дітей учасників
бойових дій, які брали або беруть безпосередню участь
в антитерористичній операції. Без належної підтримки та допомоги не залишився
жодний громадянин, який звернувся до обласної ради з цих та інших питань.
Значна увага приділялася організації роботи щодо надання гуманітарної
допомоги учасникам антитерористичної операції. До цієї роботи голова обласної
ради залучала депутатів обласної ради, волонтерів, представників громадськості
тощо.
За станом на 01 січня 2017 року у Миколаївській області 1529 учасників
антитерористичної операції та члени їх сімей отримали грошову допомогу на суму
1 168 773,00 грн. Натуральну допомогу отримали 897 осіб на суму 348 881,00 грн.
Головою обласної ради Москаленко В.В. постійно надавалися пальномастильні матеріали, пічки-"буржуйки", бензопилки, продукти харчування та
транспорт для перевезення гуманітарної допомоги.
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Депутатом обласної ради Жосаном В.П. придбано та передано одну
бензопилку, пальне та 8 пічок-"буржуйок" військовослужбовцям у зону проведення
АТО на загальну суму 20 тис.грн., крім того, надано кошти у сумі 16 тис.грн. на
ремонт реанімобіля гаубичного артилерійського дивізіону частини 3017
Національної гвардії України.
Депутатом обласної ради Казаріним О.О. надано допомогу сім’ї учасника
АТО, який загинув у зоні АТО, учаснику бойових дій, пораненому учаснику АТО
в розмірі 9 тис.грн., придбано 2
бронежилети,
продукти
харчування для направлення в
зону АТО, загальна вартість яких
становить 22,5 тис.грн., двічі
забезпечено оздоров-лення в
санаторному закладі учасника
бойових дій.
Депутатом обласної ради
Чіпаком І.І. надано грошову
допомогу у сумі
24,8
тис.грн.
учаснику
антитерористичної
операції
Казанківського району.
Депутатом обласної ради Бондарем О.О. надано допомогу у ремонті та
відкритті кімнати психологічного розвантаження (близько 7 тис.грн.), забезпечено
пально-мастильними матеріалами волонтерські групи для поїздки в АТО (близько 6
тис.грн), надано за пільговою ціною пально-мастильні матеріали для РКТСОУ для
навчання учасників АТО на водіїв категорії В, передано волонтерським організаціям
продукти харчування, вітаміни на суму 6 тис.грн.
Депутатом обласної ради Лучним М.М. організовано надання допомоги
медичними препаратами учасникам АТО та продуктами харчування.
Депутатом
обласної
ради
Закусіловим А.М.
за
сприяння
благодійного фонду Ігоря Бриченка
"Крокуємо з турботою" надано
натуральну допомогу учасникам
антитерористичної операції та членам
їх сімей у Снігурівському районі.
В Арбузинському районі за
сприяння депутата обласної ради
Воронок А.В. придбано бензопилку
для батальйону охорони.
Протягом
2016
року
в
Доманівському районі депутатами
обласної ради Чорним С.В. та Сіроштаном О.В. надавалася гуманітарна допомога, а
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саме: придбання будівельних матеріалів, бензину, дитячого харчування, речей,
новорічних подарунків.
Активно співпрацюють з військовими частинами та волонтерськими
об'єднаннями депутати обласної ради Кормишкін Ю.А., Садрідінов Т.Ш.,
Фроленко В.О., Гемаєв Х.З. та інші.
Таку роботу буде продовжено і 2017 року.
З метою забезпечення житлом інвалідів III групи з числа військовослужбовців,
які брали участь в АТО та потребують поліпшення житлових умов, головою
обласної ради Москаленко В.В. в межах обласної Програми "Турбота" ініційовано
виділення з обласного бюджету 7505,0 тис. грн. За ці кошти 15 сімей (усі сім'ї, які
перебували на відповідному обліку) отримали власне житло.
Водночас за рахунок коштів державного бюджету виплачено грошову
компенсацію для придбання житла 10-ти сім'ям загиблих учасників
антитерористичної операції та інвалідів І-ІІ групи з числа учасників АТО (всім
сім'ям, які перебували на обліку для поліпшення житлових умов).
Важливою формою здобуття досвіду у сфері розвитку місцевого
самоврядування, проведення адміністративної реформи, зокрема досвіду проведення
децентралізації, а також зміцнення інвестиційного клімату регіону, є процес тісної
взаємодії та налагодження робочих зв’язків з країнами, які досягли найкращих
результатів у визначених напрямах.
Враховуючи представницькі повноваження Миколаївської обласної ради
інтересів територіальної громади, у лютому 2016 року голова обласної ради
Москаленко В.В. у складі делегації відвідала з офіційним робочим візитом місто
Кентшин, Республіка Польща. Мета візиту - знайомство з основами проведення
реформ у сфері місцевого самоврядування, результатами адміністративних та
економічних реформувань, використання успішного досвіду польської
децентралізації у процесі відповідних реформ на Миколаївщині. У ході візиту
відбулася зустріч з віце-старостою Кентшинського повіту Міхалом Красинські, віцемаршалом Вармінсько-Мазурського воєводства Мироном Сичем, президентом
товариства "Наші Мазури", депутатом Збігнєвом Гомзою, віце-президентом
товариства "Наші Мазури", депутатом Марком Мельничеком та представником
польського бізнес-клубу В’єславом Любинські.
За результатами візиту підписано Меморандум про партнерство між
Вітовським районом Миколаївської області та районом Кентшин, який в
майбутньому забезпечить можливість обміну досвідом у сфері розвитку місцевого
самоврядування, встановлення дружніх відносин та розвиток співпраці між цими
регіонами. У рамках Меморандуму заплановано проведення навчальних курсів і
семінарів з питань міської інфраструктури, освіти, культури, інституційного
розвитку, навколишнього середовища, охорони здоров'я тощо.
Вже у червні 2016 року свідченням вдалого впровадження досвіду проведення
децентралізації, отриманого в рамках співробітництва, став початок процесу
добровільного об’єднання територіальних громад Миколаївщини саме у
Вітовському районі.
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У лютому 2016 року в рамках
п'ятиденного
візиту
делегації
Консультативної Місії Європейського
Союзу з реформування сектору цивільної
безпеки в Україні до Миколаївської
області відбулася робоча зустріч голови
обласної ради з учасниками делегації з
метою обговорення потенційних варіантів
співробітництва
між
ключовими
інституціями-партнерами
та
Консультативною Місією Європейського
Союзу у напрямі щодо підтримки
реформування сектору цивільної безпеки.
У березні 2016 року Москаленко В.В. як представник України в Палаті
регіонів Конгресу взяла участь у 30-й пленарній сесії Конгресу місцевих і
регіональних влад Ради Європи (м.Страсбург, Французька Республіка), головна
тема якої: "Етика та прозорість на місцевому та регіональному рівнях".
У ході пленарної сесії, яка тривала з 22 до 24 березня, обговорювалися
питання суспільної етики і запобігання корупції на місцевому та регіональному
рівнях, інтегрування біженців та внутрішньо переміщених осіб, ролі місцевих рад у
боротьбі з торгівлею людьми, а також етики та прозорості державних закупівель.
25 квітня 2016 року відбулась офіційна зустріч керівництва обласної ради,
обласної державної адміністрації, народних депутатів України, депутатів обласної
ради з делегацією Аджарської Автономної Республіки Грузії, під час якої
обговорено перспективи проекту розвитку зеленого туризму на Миколаївщині.
У ході зустрічі голова уряду Аджарської Автономної Республіки Арчіл Бахадзе
ознайомив присутніх з успішним досвідом розробки проектів та програм розвитку
міст з мінімальними витратами.
26 квітня 2016 року Москаленко В.В. та депутати обласної ради взяли участь у
бізнес-форумі "Миколаїв-Батумі", в ході якого було порушено низку актуальних
питань у сфері розвитку інфраструктури південного регіону та розглянуто
перспективи тісної співпраці у цьому напрямі між містами Миколаїв та Батумі з
метою сприяння розвитку Чорноморського регіону, до складу якого входять і
Миколаїв, і Батумі. Підписано відповідний Меморандум про співпрацю між
Миколаївською філією державного підприємства "Адміністрація морських портів
України" та Батумським морським портом для проведення двосторонніх ділових
переговорів між представниками аджарських і українських компаній.
В сучасних умовах, щоб відповідати вимогам демократичної європейської
моделі представницької влади, нам необхідно продовжувати активну роботу у сфері
розвитку міжнародних відносин в напрямі налагодження міжрегіонального
співробітництва з країнами, які мають кращий досвід регіонального та місцевого
врядування, планування та соціально-економічного, культурного розвитку
територіальних громад.
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ВИКОНАВЧИЙ АПАРАТ
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
Важливою складовою ефективної діяльності обласної ради є професійність її
виконавчого апарату, основне завдання якого - організаційне, правове, матеріальнотехнічне, інформаційне, аналітичне забезпечення діяльності ради, її органів,
депутатів.
Виконавчий апарат обласної ради відповідно до Конституції України та
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" утворюється обласною
радою за поданням голови обласної ради, їй підзвітний і працює під керівництвом
голови обласної ради.
На сьогодні структура виконавчого апарату складається з 7 відділів: відділ з
питань забезпечення діяльності керівництва та міжнародних відносин (патронатна
служба); організаційний відділ; юридичний відділ; загальний відділ; відділ
фінансово-господарського забезпечення; відділ по роботі зі зверненнями громадян;
відділ суспільних комунікацій та зв'язків із засобами масової інформації.
Діяльність Миколаївської обласної ради сьомого скликання організовують та
забезпечують 34 посадові особи місцевого самоврядування. Працівники
виконавчого апарату ради – це висококваліфіковані фахівці з галузевою вищою
освітою, 9 із них – магістри державного управління. Більшість мають значний досвід
роботи в органах місцевого самоврядування: понад п'ятнадцять і більше років.
Протягом звітного року працівники виконавчого апарату належним чином
забезпечували діяльність обласної ради, постійних комісій, президії, взаємодію з
територіальними громадами області, органами виконавчої влади, органами та
посадовими особами місцевого самоврядування, в разі необхідності надавали
консультативно-методичну допомогу.
За цей час виконавчим апаратом ради опрацьовано понад 4500 звернень від
організацій, установ, підприємств, закладів різних форм власності.
Порушені проблеми та питання частіше усього стосувалися: децентралізації;
належного утримання автошляхів області; соціально-економічного розвитку
регіону; вирішення питань соціального захисту учасників АТО, їх сімей,
переселенців із зони АТО; реформування галузі охорони здоров'я; фінансування
реконструкцій, ремонтів закладів соціальної сфери, освіти, охорони здоров'я,
спорту; придбання обладнання, спецавтотранспорту для закладів соціальної сфери,
освіти, охорони здоров'я, спорту; поліпшення матеріально-технічного стану закладів
соціальної сфери, освіти, охорони здоров'я спорту; розробки та підтримки
соціальних проектів; участі у проектах та програмах розвитку територіальних
громад; ефективності використання об'єктів комунальної власності області;
забезпечення охорони правопорядку, прав і свобод громадян; охорони
навколишнього природнього середовища; санітарного стану населених пунктів
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області; вуличного освітлення, газифікації та водопостачання сільських населених
пунктів; надрокористування; надання у користування мисливських угідь;
забезпечення житлом тощо.
З метою виконання порушених питань виконавчим апаратом було
підготовлено та направлено відповідальним управлінням, установам, організаціям
понад 7000 тис. запитів та доручень.
Відповідно до частини 7 статті 55 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні" голова обласної ради в межах своїх повноважень видає
розпорядження з питань, які не вимагають колегіального розгляду. Всього за звітний
період головою обласної ради видано 489 розпоряджень, у тому числі: з основної
діяльності – 242, з кадрових питань – 187. Зокрема, розпорядженнями голови
обласної ради затверджено основні документи, які регламентують діяльність
виконавчого апарату обласної ради: Положення про тендерний комітет
Миколаївської обласної ради, Порядок організації та проведення особистого та
особистого виїзного прийомів громадян у Миколаївській обласній раді сьомого
скликання та інші.
На сьогодні вже склалася тісна взаємодія працівників виконавчого апарату та
депутатів обласної ради, які спільно та результативно працюють над підготовкою
пленарних засідань та засідань постійних комісій, попередньо вивчають стан справ з
обговорюваних проблем, відпрацьовують проекти рішень.
Важливим напрямом роботи обласної ради є організація правової роботи,
спрямованої на правильне застосування вимог законодавчих актів під час розробки
проектів нормативно-правових актів ради, розпоряджень голови та їх експертизи на
відповідність чинному законодавству України.
2016 року працівниками юридичного відділу виконавчого апарату обласної
ради забезпечено супровід 20 судових справ та взято участь у понад 50 судових
засіданнях у судах як загальної, так і спеціальної юрисдикції, у яких Миколаївська
обласна рада виступала як відповідач, так і третя особа. Майже усі рішення,
винесені судовими органами, підтвердили законність правотворчої діяльності
обласної ради.
Виконавчим апаратом вживаються усі організаційно-правові заходи,
спрямовані на підтримку життєдіяльності адміністративного будинку Миколаївської
обласної ради, балансоутримувачам якого виступає обласна рада: забезпечується
своєчасна закупівля житлово-комунальних послуг та послуг охорони; проводиться
належна робота, пов'язана з належним утриманням будинку, забезпеченням доступу
до його приміщень громадян з обмеженими можливостями.
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З метою належного виконання вимог чинного законодавства розроблено
заходи щодо запобігання і протидії корупції серед працівників виконавчого апарату
ради під час виконання ними функціональних обов'язків.
Усі посадові особи місцевого самоврядування виконавчого апарату обласної
ради пройшли перевірку відповідно до Закону України "Про очищення влади".
За результатами атестації, проведеної 2016 року, всіх працівників виконавчого
апарату визнано такими, що відповідають займаній посаді.
Забезпечення повноцінного професійного навчання посадових осіб місцевого
самоврядування, що відповідає державним фаховим стандартам формування
адміністративної спроможності органів місцевого самоврядування області –
запорука ефективної реалізації повноважень представницького органу. У звітному
періоді 10 працівників виконавчого апарату підвищили кваліфікацію в Одеському
регіональному інституті державного управління.
Водночас досвідчені працівники виконавчого апарату обласної ради
співпрацюють як викладачі-консультанти з Миколаївським обласним Центром
підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, державних підприємств, установ і організацій.
До функціональних обов'язків працівників виконавчого апарату обласної ради
належить робота з відзначення діяльності кращих трудових колективів організацій,
установ, підприємств та представників територіальних громад області Почесною
грамотою Верховної Ради України, Грамотою Верховної Ради України та цінним
подарунком Голови Верховної Ради України, відзнакою Миколаївської обласної
ради – "За заслуги перед Миколаївщиною", Почесною грамотою обласної ради та
Подякою обласної ради.
2016 року за високий професіоналізм, значні успіхи у виробничій, науковій,
державній, військовій, творчий та інших сферах діяльності, вагомий внесок у
створення матеріальних і духовних цінностей та розвиток Миколаївщини 2 особи
відзначені Почесною грамотою Верховної Ради України, 11 осіб - Грамотою
Верховної Ради України, 42 особи нагороджено відзнакою Миколаївської обласної
ради – "За заслуги перед Миколаївщиною", 617 осіб - Почесною грамотою обласної
ради та 506 осіб – Подякою обласної ради.
Підсумовуючи
вищевикладене,
зазначимо,
що
робота
вищого
представницького органу області – Миколаївської обласної ради сьомого скликання
протягом звітного періоду була публічною, процеси - прозорими та організована
відповідно до таких принципів: законність, колегіальність та демократичність.

