
 
Постійна комісія обласної ради з питань культури, науки і освіти, сім’ї 

та молоді, спорту 
Постійна комісія обласної ради з питань культури, науки і освіти, сімї та 

молоді, спорту утворена відповідно до рішення обласної ради від 18 грудня 2015 
року № 2.  

Її функціональні повноваження визначені статтею 16 Положення про 
постійні комісії Миколаївської обласної ради сьомого скликання: вивчення 
питань щодо розвитку галузей освіти, дошкільного виховання та науки; розгляд 
питань у сфері культури та мистецтв, підтримки музейної та бібліотечної справи; 
розгляд питань щодо розвитку фізичної культури і спорту на території області; 
вивчення стану реалізації в області державної молодіжної політики; внесення 
пропозицій щодо ефективності роботи та поліпшення матеріально-технічного 
стану, утворення, ліквідації або реорганізації підприємств, установ, організацій 
відповідних галузей, що належать до спільної власності територіальних громад 
Миколаївської області, затвердження їх статутів (положень); попередній розгляд 
кандидатур осіб, які пропонуються для призначення на посаду керівників закладів 
освіти, науки, культури, фізичного виховання, що належать до спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області. До повноважень 
комісії належить також підготовка висновків та рекомендації, здійснення 
контролю за виконанням рішень обласної ради та обласних програм, які належать 
до функціональної спрямованості постійної комісії. 

З початку скликання до функціональних повноважень постійної комісії 
додатково долучено питання книговидання, охорони національного культурного 
надбання на території області; вивчення питань щодо реалізації державної 
політики у сфері міжнаціональних відносин та захисту прав національних меншин 
на території області; розгляд питань щодо реалізації державної політики у сфері 
релігії та релігійних організацій.  

Враховуючи функціональні повноваження депутати розподілили свої 
обов’язки відповідно до набутих знань, вмінь, навичок, професійної майстерності 
і досвіду. Разом з тим, незважаючи на функціональний розподіл обов’язків у 
комісії, всі її члени переймаються проблемами галузей, що належать до відання 
комісії, беруть активну участь у роботі робочих груп.  

На початку роботи постійної комісії до її складу було обрано 7 депутатів. За 
станом на 01 лютого 2018 року до складу комісії входять 5 депутатів. 

Головою комісії обрано Іванову Надію Валеріївну – директора ТОВ «Золотий 
колос», кандидата економічних наук, кавалера ордена Княгині Ольги ІІІ ступеня. 
До складу комісії входять депутати Невеселий В.В. - заступник голови комісії, 
Гладун С.М. (секретар комісії ) - голова адміністрації Інгульського району 
Миколаївської міської ради, Кравченко М.А. – заслужений діяч мистецтв 
України, заслужений діяч мистецтв Російської Федерації, кавалер Ордену 
Дружби, ордену «За заслуги» ІІІ ступеня,  Чорний С.В. – директор Мостівського 
навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ 
ступенів - дошкільний навчальний заклад» Доманівської районної ради 
Миколаївської області. 

Зі складу постійної комісії чотири депутати є новообраними до складу 
обласної ради, один депутат - Кравченко М.А. був депутатом шостого скликання, 
головою постійної комісії. 
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Постійна комісія обласної ради з питань культури, науки і освіти, сімї та 
молоді, спорту, як і решта комісій обласної ради, здійснює свою діяльність на 
принципах законності, колегіальності, гласності, вільного обговорення і 
вирішення питань та ініціативи членів постійної комісії. 

Свою роботу постійна комісія проводить відповідно до плану роботи 
обласної ради та плану роботи комісії на рік. Засідання комісії проводяться майже 
щомісяця. За період сьомого скликання проведено 22 засідання на яких  
розглянуто понад 440 питань, з них 86 профільних.  

Депутатами визначено пріоритетним завдання своєї діяльності вирішення 
питань, з якими до них звертаються виборці, а також постійний контроль за 
виконанням рішень обласної ради та рекомендацій постійної комісії. 

Незважаючи на фактично повністю оновлений склад комісії, депутатами 
забезпечено послідовність і системність у роботі. На контролі постійної комісії 
обласної ради за станом на 01 лютого 2018 року залишаються 49 рішень обласної 
ради, з них 12 рішень, що приймалися у попередніх скликаннях, 37 – прийнятих 
депутатами сьомого скликання. Загалом, з початку скликання на контролі комісії 
знаходилось 117 рішень обласної ради, були зняті з контролю або втратили 
чинність 68 рішень. 

З 49 рішень, що знаходяться на контролі постійної комісії: 
програм – 9, внесення змін та доповнень до них – 9, 
рішень щодо забезпечення належного харчування дітей у навчальних та 

дошкільних закладах -2 (спільний контроль), 
положень та Статутів –10, 
рішень щодо призначень та звільнень керівників обласних закладів, 

припинення діяльності закладів – 12, 
рішень щодо передача майна – 4, (у тому числі 1спільний контроль), 
інші рішення – 3. 
У розрізі галузей, з 49 рішень: 
освіти – 20, 
фізкультури і спорту – 7, 
культури і книговидання – 7, 
молодіжної політики – 3, 
забезпечення здоров'я і відпочинку дітей – 5 (спільний контроль), 
передача майна – 4 (з них – 1 спільний контроль), 
інші – 3 (спільний контроль). 
За звітний період (грудень 2015-2017 роки) сесійна робота комісія була 

направлена на прийняття важливих обласних програм: Програми розвитку освіти 
на 2017-2021 роки, Програми розвитку культури на 2017-2018 роки, Програми 
підтримки вітчизняного книговидання, книгорозповсюдження та популяризації 
української книги у Миколаївській області на 2017-2021 роки, обласної програми 
«Молодь Миколаївщини» на 2016-2020 роки, внесення змін та доповнень до 
програм, які знаходяться на контролі, а також прийняття Статутів закладів, що 
знаходяться у обласній комунальній власності, та призначення керівників 
обласних комунальних закладів. Разом з тим, депутатами було проаналізовано та 
надано пропозиції до проектів Соціальної комплексної програми підтримки сім'ї 
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та дітей, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у 
Миколаївській області на 2017-2021 роки, програми «Дитинство», які теж 
знаходиться на контролі комісії.  

Зважаючи на необхідність удосконалення систем галузей освіти, культури, 
спорту, важливість питань, що стосуються молодіжної політики та сім'ї на 
засіданнях постійної комісії розглядалися питання як про хід виконання 
відповідних обласних програм, так і дотичні проблемні питання. 

Традиційно депутатами заслуховуються питання щодо виконання заходів, 
пов’язаних із розвитком галузі освіти.  

Важливі рекомендації було прийнято під час розгляду питань про хід 
виконання обласної Цільової соціальної програми розвитку освіти Миколаївської 
області на 2011 – 2015 роки, проведено її аналіз. Депутатами Чорним С.В., Гладун 
С.М., Кравченком М.А. Донченко О.В. внесено актуальні пропозиції до проекту 
нової галузевої програми, яка затверджена рішенням обласної ради від 22 грудня 
2016 року № 3. Головною метою Програми є створення умов рівного доступу до 
здобуття жителями області сучасної якісної освіти, що відповідає актуальним і 
перспективним запитам особистості, суспільства, держави в цілому та 
міжнародним критеріям.  

Велика увага приділяється депутатами питанням надання якісної освіти в 
області, у тому числі і шляхом створення опорних закладів. У 2017 році надано 
статус опорного закладу 5 закладам освіти (Веселинівська ОТГ – 2, Доманівська 
ОТГ – 2, Арбузинський район – 1). Всього в області цього навчального року 
функціонують 7 опорних закладів, з них 3 перебувають у спільній власності 
громад районів, 4 – об’єднаних територіальних громад. У складі опорних закладів 
діє 21 філія.  

Кожному переможцю конкурсу на кращий опорний заклад – Арбузинській 
ЗОШ Арбузинської районної ради, Доманівській ЗОШ № 2 Доманівської районної 
ради, Колосівській ЗОШ Веселинівської ОТГ – у 2017 році з обласного бюджету 
надано фінансову підтримку на поліпшення матеріально-технічної бази, 
проведення енергозберігаючих заходів у розмірі 1 млн. грн. кожній. Фінансову 
підтримку у сумі 2 млн. грн. також надано двом закладам, які беруть участь у 
проекті «Новий освітній простір»: Євгенівському навчально-виховному 
комплексу «загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний 
заклад» та Романовобалківській ЗОШ І-ІІІ ступенів Первомайської районної ради.  

З метою створення у сільській місцевості належних умов для здобуття 
освіти, стовідсоткового охоплення перевезенням до загальноосвітніх навчальних 
закладів дітей депутати обласної ради одним із пріоритетних завдань визначили 
придбання шкільних автобусів. В області задіяні 224 шкільних автобуси, з них у 
2016 році областю придбано та розподілено 27 шкільних автобусів (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; одинадцять автобусів ATAMAN DO93S2 
закладам освіти Баштанського, Новобузького, Новоодеськогого, Арбузинського, 
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Березнегуватського, Березанського, Вітовського районів; три автобуси закладам 
освіти Доманівського району та один Вознесенській загальноосвітній школі-
інтернату І-ІІІ ступенів «Обдарованість» Миколаївської обласної ради.  

У 2017 році придбано 9: за кошти обласного бюджету – 5 (Прибужанівська 
ОТГ, Веселинівська ОТГ, Арбузинський район, Новобузький та Баштанський 
райони), місцевих – 3 (Кам'яномостівська ОТГ, Михайлівська ОТГ, Баштанська 
ОТГ), співфінансування (обласний і місцевий) – 1 (Арбузинський район).  

19 автобусів забезпечують перевезення учнів до опорних закладів.  
За ініціативи депутатів постійної комісії, зокрема Чорний С.В., Іванова Н.В. 

було прийнято рішення обласної ради щодо закріплення шкільних автобусів 
придбаних у 2016 році, за навчальними закладами області. Також депутати 
постійної комісії брали участь у передачі шкільних автобусів районам.  

Неодноразово депутатами порушувалися і розглядалися питання щодо 
функціонування шкіл-інтернатів та щодо створення умов для  рівного доступу до 
здобуття освіти дітей з особливими потребами та дітей, що навчаються в 
загальноосвітніх школах-інтернатах. В області організовано інклюзивне навчання 
52 дітей з особливими освітніми потребами у 32 закладах загальної середньої та 7 
дошкільної освіти. Профільною комісією підтримано рішення обласної ради від 
12.10.2017 № 20 щодо створення обласного ресурсного центру з підтримки 
інклюзивної освіти на базі Миколаївського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти.  

Питання щодо реорганізації шкіл-інтернатів, зокрема Миколаївської 
загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів № 3 Миколаївської обласної 
ради неодноразово розглядалося на засіданні постійної комісії. Після детального 
вивчення питання, на пленарному засідання сесії депутатами рекомендовано 
внести зміни до обласної галузевої програми з метою недопущення реорганізації 
закладу.  

У роботі робочих груп з вивчення питання функціонування шкіл-інтернатів 
брали участь Іванова Н.В., Кравченко М.А. 

При розгляді питання про затвердження Положення про порядок 
призначення стипендії голови Миколаївської обласної державної адміністрації, 
голови Миколаївської обласної ради студентам вищих та учням професійно-
технічних навчальних закладів депутатами внесено пропозицію щодо зміни назви 
стипендії та збільшення її розміру з метою заохочення та матеріальної підтримки 
перспективної молоді області, реалізації їх професійних, творчих, соціальних 
інтересів.  Рішенням обласної ради від 21.12.2017 № 17 з 01.01.2018 року розміри 
стипендій здобувачам професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої 
освіти збільшено: здобувачам професійної (професійно-технічної) освіти – 3 
особи по 1125 гривень (щомісяця); здобувачам фахової передвищої освіти – 3 
особи по 1125 гривень (щомісяця); здобувачам вищої освіти – 3 особи по 1500 
гривень (щомісяця).  

Зважаючи на важливість розвитку дошкільної освіти це питання залишається 
контролі членів постійної комісії та розглядається на засіданнях постійної комісії 
обласної ради Актуальними залишаються питання відкриття та відновлення 
функціонування дошкільних навчальних закладів, збільшення кількості груп в 
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існуючих дошкільних навчальних закладах тощо. З метою забезпечення рівного 
доступу до здобуття дошкільної освіти  2017 року в області:  

створено 6 навчально-виховних комплексів «дошкільний навчальний заклад 
– загальноосвітній навчальний заклад» (Доманівський, Кривоозерський райони, 
Веселинівська ОТГ);  

реконструйовано 2 дитячих садки у Березнегуватському районі; 
у діючих закладах дошкільної освіти додатково відкрито 12 груп (м. 

Миколаїв, Арбузинський, Вознесенський, Казанківський, Миколаївський, 
Снігурівський райони, Коблівська ОТГ).  

Всього додатково створено 347 місць.  
Особливу увагу приділяє постійна комісія обласної ради питанню щодо 

підготовки закладів освіти до нового навчального року, забезпечення організації 
підвезення учнів. Постійною комісією акцентовано увагу на необхідності 
завершення в установленому порядку капітальних ремонтів, ремонтів, 
реконструкції, утеплення стін будівель та заміни віконних блоків приміщень 
загальноосвітніх шкіл, шкіл-інтернатів, дошкільних навчальних закладів, 
професійно-технічних навчальних закладів, систем опалення, котелень, їдалень у 
закладах освіти області, підготовки навчальних закладів до роботи в осінньо-
зимовий період, проведення заходів із реалізації програм енергозбереження; 
забезпечення облаштування відсутніх внутрішніх туалетів; завершення 
комплектування дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних 
навчальних закладів педагогічними працівниками, забезпечення загальноосвітніх 
навчальних закладів підручниками в повному обсязі; оснащення (оновлення) 
загальноосвітніх навчальних закладів сучасними комп’ютерними комплексами. 
Депутати Іванова Н. В., Гладун С. М., Чорний С.В., Кравченко М. А. внесли 
пропозицію створити комісії із залученням відповідних фахівців для проведення 
технічного обстеження будівель закладів освіти на предмет виявлення аварійності 
з метою запобігання руйнації приміщень та збереження життя дітей.  

Враховуючи актуальність питання щодо стану автомобільних доріг 
депутатами рекомендовано вжити заходів щодо забезпечення організованим 
підвезенням до навчальних закладів усіх дітей сільської місцевості, та 
педагогічних працівників, провівши відповідну роботу щодо перевірки технічного 
стану транспортних засобів, які будуть перевозити дітей та вжиття заходів з 
усунення виявлених недоліків; здійснення поточного ремонту місцевих доріг за 
маршрутами. 

Неодноразово розглядалися питання щодо організації харчування дітей у 
загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах. Депутатами наголошено на 
необхідності максимального охоплення та забезпечення збалансованого, 
повноцінного та якісного харчування дітей згідно з фізіологічними нормами у 
навчальних та дошкільних закладах області.  

Загалом на Програму розвитку освіти Миколаївської області у 2017 році 
спрямовано 7458,4 тис. грн., що менше ніж у 2016 році – 19064,0 тис. грн., у т.ч. 
19000,0 тис. грн. для придбання на умовах співфінансування 27 шкільних 
автобусів для перевезення дітей в сільській місцевості. 
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На виплату стипендії голови Миколаївської обласної державної 
адміністрації, Миколаївської обласної ради студентам вищих та учням 
професійно-технічних навчальних закладів у 2017 році виділено 108,0 тис. грн., 
що  вдвічі більше ніж у 2016 році (54,0 тис. грн.). 

Суттєво збільшені видатки на виплату премій переможцям Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з базових навчальних предметів, Всеукраїнського конкурсу – 
захисту науково-дослідницьких робіт членів Малої академії наук України, а саме: 
у 2017 році виплачено 116,0 тис. грн., в 2016 році  такі видатки склали 10,0 тис. 
грн. 

З метою вирішення питання щодо забезпечення педагогічними кадрами 
заклади загальної середньої освіти членами профільної комісії підтримано 
рішення обласної ради від 21.12.2017 № 19 «Про затвердження Порядку надання 
додаткової одноразової допомоги при першому працевлаштуванні у сільській 
місцевості». Вперше була виплачена додаткова одноразова грошова допомога при 
першому працевлаштуванні у сільській місцевості випускників вищих навчальних 
закладів державної та комунальної форм власності незалежно від 
підпорядкування, які здобули спеціальність педагогічного профілю та навчались 
за рахунок бюджетних коштів в розмірі 134,4 тис. грн. за рахунок субвенції з 
обласного бюджету. 

Також вперше виділено кошти у сумі 5000,0 тис. грн. на оновлення 
матеріально-технічної бази та упровадження енергозберігаючих технологій в 
опорних школах, надання фінансової підтримки закладам загальної середньої 
освіти області, які беруть участь в пілотних проектах, таких як  новий освітній 
простір, нова українська школа, з них  2500,0 тис. грн. за рахунок залишку коштів 
освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам. 

За рахунок коштів, виділених з обласного бюджету, на виконання депутатами 
обласної ради доручень виборців відповідно до програм, затверджених обласною 
радою, на поліпшення матеріально-технічної бази закладів освіти виділено кошти 
у 2017 році 281,5 тис. грн., що у 2 рази  більше ніж у 2016 році. Членами постійної 
комісії у 2016 році їх спрямовано 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, 
Гладун С.М. - 10,0 тис.грн. на придбання диванів та новорічних іграшок для 
Миколаївської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату № 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. У 2017 році 
Іванова Н.В. – 136, 1 тис. гривень на заклади освіти Вітовського району, Чорний 
С.В. – 299,787 тис. гривень на заклади освіти Доманівського району, Гладун С.М. 
– 14,0 тис. гривень на дошкільний навчальний заклад № 130 м. Миколаєва, 
Кравченко М.А. – 50,0 тис. гривень на загальноосвітні школи м. Миколаєва, 
Невеселий В.В. – 259,9 тис. гривень на заклади освіти м. Вознесенська.  

Загалом, кошти виділені з обласного бюджету, на виконання депутатами 
обласної ради доручень виборців використані в повному обсязі та направлялись 



7 
 
на придбання комп’ютерної і побутової техніки, придбання віконних та дверних 
металопластикових блоків, забезпечення участі вихованців у обласних, 
всеукраїнських та міжнародних заходах. 

Зважаючи, що організація літнього оздоровлення та відпочинку дітей 
сприятиме забезпеченню поліпшення стану здоров'я дітей, відновлення їх життє-
вих сил, зайнятості у канікулярний період, запобіганню бездоглядності під час 
аналізу стану підготовки та проведення оздоровчої кампанії 2016 та 2017 років 
відповідно до обласної Програми відпочинку та оздоровлення дітей 
Миколаївської області депутати звернули увагу на матеріальну складову 
забезпечення оздоровчої кампанії та необхідність охоплення якомога більшої 
кількості дітей оздоровленням та відпочинком, урізноманітнення форм цієї 
роботи. У листопаді 2017 року комісією розглянуто питання «Про перспективи 
організації відпочинку та оздоровлення дітей в дитячих оздоровчих таборах, що 
перебувають в комунальній власності відповідних територіальних громад». З 
метою вдосконалення механізмів оздоровлення та відпочинку дітей області, 
створення умов для якісного відпочинку та оздоровлення дітей і молоді, 
збереження та розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку в 
області, модернізації об’єктів, їх інфраструктури відповідно до сучасних умов 
депутати Іванова Н. В., Гладун С. М., Чорний С.В., внесли пропозицію стосовно 
вивчення питання щодо впровадження в області як пілотного проекту у 2018 році 
пропорційного розподілу коштів, передбачених в обласному бюджеті на 
оздоровлення та відпочинок дітей, між районами, містами та об’єднаними 
територіальними громадами для закупівлі путівок в заклади відпочинку та 
оздоровлення 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 щодо фінансування Миколаївського обласного центру ресоціа-
лізації наркозалежної молоді та обласного центру соціально-психологічної 
допомоги, розширення переліку спортивних заходів, співпраці управлінь у галузі 
молодіжної політики тощо. 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 кандидатів-претендентів на нагородження зазначеною 
Премією та включення до складу конкурсної комісії з відбору претендентів-
депутатів обласної ради. 

Значна увагу постійної комісії прикута до виконання заходів, направлених на 
розвиток фізичної культури і спорту. За період 2016-2017 років депутатами тричі 
вносились зміни та доповнення до галузевої Програми.  

З метою належного стимулювання провідних спортсменів Миколаївської 
області при внесенні змін до зазначеної Програми депутати Іванова Н. В., 
Донченко О. В., Джупінін Ю. В., Кравченко М. А., Чорний С.В. підтримали 
пропозиції щодо збільшення видатків на виплату стипендії обласної ради та 
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обласної державної адміністрації спортсменам-переможцям і призерам 
Олімпійських, Європейських, Паралімпійських, Дефлімпійських та юнацьких 
Олімпійських ігор, чемпіонатів світу і Європи з олімпійських видів спорту та їх 
тренерам, молодим перспективним спортсменам Миколаївської області та 
перспективним спортсменам-шахістам; на виплату щорічної грошової винагороди 
спортсменам – чемпіонам та призерам Олімпійських, Європейських, 
Паралімпійських, Дефлімпійських та юнацьких Олімпійських ігор, чемпіонатів 
світу і Європи з олімпійських, паралімпійських, дефлімпійських видів програми; 
на необхідної допомоги у вирішенні житлових та інших побутових питань (у тому 
числі придбання квартир) для найкращих спортсменів. Іншим рішенням депутати 
підтримали внесення змін до переліку спортивних змагань, за перемогу в яких 
спортсмени отримують винагороди та стипендії, Всесвітніх ігор та відзначення 
заслуг тренера у досягненні спортсмена; проведення модернізації, реконструкції 
та капітального ремонту існуючих споруд та забезпечення будівництва нових 
спортивно-оздоровчих комплексів.  

Таким чином протягом 2016-2017 років вдалося не тільки зберегти виплати 
щорічної винагороди та стипендії кращим спортсменам та їх тренерам, а й 
збільшити їх обсяги. Так, обсяги виплат стипендії збільшилися на 388 тис. 
гривень, що в середньому забезпечило підвищення стипендії на 692 гривні. 
Виплата винагород збільшилась на 150,0 тис. гривень. На 2018 рік також 
відбудеться збільшення обсягів виплати стипендії ще на 140,0 тис. гривень та 
винагород  ще на 125 тис. гривень. 

Також протягом 2016-2017 років в області здійснено придбання житла для 
кращих спортсменів року. Так, в 2016 році житло придбано для Федорової Олени 
– провідної спортсменки Миколаївщини зі стрибків у воду, а в 2017 році – Буряк 
Олени – провідної спортсменки Миколаївщини з академічного веслування. 
Попередньо ці питання розглядалися на засіданнях постійної комісії обласної 
ради та були підтримані одноголосно. 

Постійною комісією також розглядалося питання про розвиток дитячого, 
дитячо-юнацького та резервного спорту, фізичного виховання, фізкультурно-
оздоровчої і спортивної роботи у дошкільних та навчальних закладах освіти 
відповідно до Програми розвитку фізичної культури і спорту в Миколаївській  
області  на 2014- 2018 роки. Депутати звернули увагу на негативний вплив для 
ефективності виконання функцій реорганізації структурних підрозділів в ряді 
районів, тому на одному із засідань прийнято рішення звернутися до Комітету з 
питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму з пропозицією включити до 
проекту Державної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і 
спорту на період до 2020 року пункт щодо відновлення на рівні 
райдержадміністрацій окремої структури з питань фізичної культури і спорту 
шляхом відокремлення їх від відділів освіти та відділів культури.  

Загалом протягом 2016-2017 років забезпечено зростання обсягів 
фінансування галузі з 29063,338 тис. гривень в 2016 році до 42320,850 тис. 
гривень у 2017 році. Також у 2017 році значно збільшилися обсяги фінансування 
за рахунок коштів обласного бюджету на виконання доручень виборців згідно з 
програмами, затвердженими обласною радою, на матеріально-технічне забезпе-
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чення спортивних закладів. У 2016 році виділено кошти членами постійної комісії 
Кравченко М.А. - на придбання спортивного інвентарю; Іванова Н.В. - на 
придбання спортивного інвентарю (куртки для гандболістів) для Миколаївської 
обласної школи вищої спортивної майстерності. У 2017 році Гладун С.М. – 50,0 
тис. гривень на обласний центр «Інваспорт», Кравченко М.А. – дольова участь у 
придбанні спортивної екіпіровки для обласної жіночої гандбольної команди. 

Дуже важливими вважають депутати постійної комісії питання щодо 
розвитку галузі культури. 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. 
Прийняттю нової Програми передувала кропітка робота на засіданнях постійної 
комісії (проект програми розглядався тричі), детальний аналіз проблемних питань 
галузі, виїзди депутатів на місця. В результаті такої роботи до проекту програми 
було надано чималу кількість пропозицій (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) 
та, як наслідок, при затвердженні збільшено фінансування на виконання заходів. 

Питання про хід виконання зазначеної Програми тричі розглядалися на 
засіданнях постійної комісії протягом 2016-2017 років.  

Дуже результативним та змістовним було виїзне засідання постійної комісії 
на базі обласної універсальної наукової бібліотеки ім. О. Гмирьова у листопаді 
2017 року із запрошенням керівників обласних комунальних закладів культури. 
Депутатами акцентовано увагу на необхідності забезпечити завершення 
реставрації фасаду обласного художнього музею ім. В.Верещагіна, санації будівлі 
Обласного палацу культури, здійснення капітального ремонту приміщень 
обласної універсальної наукової бібліотеки ім.О.Гмирьова, реконструкцію та 
капітальні ремонти навчальних корпусів Миколаївського державного вищого 
музичного училища, здійснення протиаварійних робіт на фасаді будівлі 
Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру, 
капітальний ремонт гуртожитку колежу культури і мистецтв. Також порушено 
проблему сумісного фінансування та використання обласних закладів культури, в 
результаті чого запропоновано вивчити досвід інших областей та надати 
пропозиції щодо сумісного фінансування з обласного та міського бюджетів 
закладів культури, розташованих у м. Миколаєві та щодо використання коштів 
Державного бюджету. 

У 2017 році членами постійної комісії розподілено кошти, які виділяються з 
обласного бюджету на виконання доручень виборців згідно з програмами, 
затвердженими обласною радою, на матеріально-технічне забезпечення закладів 
культури. Зокрема, Іванова Н.В. – 61,0 тис. гривень на заклади культури 
Вітовського району, Гладун С.М. – 34,0 тис. гривень для потреб Миколаївської 
обласної філармонії. 

Депутатами розглянуто виконання обласної Цільової національно-культурної 
програми культурної програми «Збереження та розвиток етнічної, культурної та 
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мовної самобутності національних меншин у Миколаївській області» на 2014-
2018 роки. Членами постійної комісії зазначено, що виконання заходів 
вищезазначеної Програми сприяло збереженню міжнаціонального миру і 
взаєморозуміння у середовищі поліетнічного населення регіону. Разом з тим, 
депутати Іванова Н.В., Гладун С.М., Чорний С.В., Кравченко М.А. внесли ряд 
пропозицій, зокрема вивчити питання та вишукати можливість спільно з 
управлінням культури Миколаївської міської ради щодо розміщення в м. 
Миколаєві Будинку дружби; доповнити заходи Програми пунктом щодо 
запровадження у 2018 році конкурсу на проект меморіалу в с. Богданівка 
Доманівського району. У зв’язку із закінченням строку дії Програми у грудні 2018 
року, враховуючи її ефективність депутатами запропоновано розпочати розробку 
обласної Цільової національно-культурної програми "Збереження та розвиток 
етнічної, культурної та мовної самобутності національних меншин у 
Миколаївській області" на 2019 – 2021 роки з врахуванням реалій сьогодення та 
думки громадських організацій національних меншин області, передбачити у 
проекті нової Програми додаток з детальним розписом фінансової підтримки 
заходів всіх громадських організацій національних меншин області.  

Також комісією неодноразово розглядалося питання щодо забезпечення 
приміщенням обласної філармонії, порушувалося питання ефективного 
використання приміщення бувшого кінотеатру «Іскра». Лише з липня по грудень 
2017 року окремо питання розглядалося тричі та порушувалося в рекомендаціях, 
що приймалися при розгляді питань розвитку галузі культури. Постійною 
комісією неодноразово рекомендовано облдержадміністрації зняти з балансу 
Миколаївської обласної філармонії та визначити ефективний спосіб управління 
майновим комплексом колишнього кінотеатру «Іскра (передача іншому 
балансоутримувачу спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
Миколаївської області, передача в іншу власність, тощо) та забезпечити його 
збереження; забезпечити належним приміщенням Миколаївську обласну філар-
монію та опрацювати шляхи використання всього нерухомого майна зазначеним 
закладом, у тому числі шляхом передачі його до спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області або довгострокової 
оренди. На жаль, облдержадміністрацією не внесено відповідні проекти рішень на 
розгляд обласної ради.  

У сьомому скликання до функціональної спрямованості постійної комісії 
додано питання книговидання та книгорозповсюдження. У 2016 році депутатами 
прийнято обласну Програму підтримки вітчизняного книговидання, 
книгорозповсюдження та популяризації української книги у Миколаївській 
області на 2017-2021 роки. Одним із найактуальніших заходів цієї Програми 
профільною комісією визначено надання фінансової підтримки місцевим авторам 
у виданні книг за рахунок коштів обласного бюджету. Лише за 2017 рік депутати 
двічі розглядали це питання: у березні та листопаді. Зважаючи на рішення 
консультативної ради при Миколаївській облдержадміністрації з питань відбору 
творів місцевих авторів за кошти обласного бюджету постійною комісією 
одноголосно підтримано та рекомендовано до видання у 2017 році пропоновані 
книги. 
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З метою надання фінансової підтримки місцевим авторам у виданні книг в 
рамках реалізації цієї Програми на зазначені цілі з обласного бюджету у 2017 році 
використано 454,65 тис. гривень що майже у 6 разів більше ніж у 2016 році (79 
тис. гривень). Зокрема, у 2016 році за рахунок коштів обласного бюджету видано 
6 книг місцевих авторів загальним тиражом 3782 примірники, протягом 2017 року 
видано 7 книг місцевих авторів загальним тиражом 5878 примірників  

Всі видані книги передано для поповнення фондів бібліотечних установ 
області, у тому числі бібліотек навчальних закладів. 

Разом з тим, залишається непрофінансованим видання 21 книги місцевих 
авторів на загальну суму 662,7 тис.грн., що залишатиметься на контролі постійної 
комісії у 2018 році. 

Слушні пропозиції вносяться депутатами під час розгляду питань щодо 
затвердження Статутів установ, організацій відповідних галузей, призначення на 
посаду керівників закладів, що належать до спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст Миколаївської області. За період скликання було 
прийнято 49 рішень щодо затвердження (внесення змін) Статутів закладів кому-
нальної власності, їх перейменування чи реорганізації, призначення керівників, з 
них: 

у галузі освіти – всього 26 (затвердження (внесення змін) Статутів закладів 
комунальної власності, їх перейменування чи реорганізації – 15, призначення 
керівників – 11),  

у галузі культури – всього 15 (затвердження (внесення змін) Статутів 
закладів комунальної власності, їх перейменування чи реорганізації – 5, 
призначення керівників – 10), 

у галузі фізичної культури і спорту – всього 8 (затвердження (внесення змін) 
Статутів закладів комунальної власності, їх перейменування чи реорганізації – 7, 
призначення керівників – 1). 

За станом на 01 лютого 2018 року вже знято з контролю 7 рішень попередніх 
скликань та 33 рішення, прийнятих у 2016-2017 роках щодо затвердження 
Статутів установ, організацій відповідних галузей, призначення на посаду 
керівників закладів, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст Миколаївської області.  

Заслуховувалися також питання щодо внесення змін до Програми 
економічного і соціального розвитку Миколаївської області, обласного бюджету 
Миколаївської області на 2016 та 2017 роки та інші соціально важливі для регіону 
питання, листи і звернення громадян та організацій.  

Активно працювали депутати також у складі робочих груп. Так, голова 
комісії Іванова Н.В. брала участь у роботі робочої групи робочої групи з вивчення 
ситуації, що склалася внаслідок руйнування навчального корпусу Новобузької 
опорної школи № 1, депутати Кравченко М.А. та Іванова Н.В. – у роботі робочої 
групи з вивчення питання функціонування шкіл-інтернатів, Кравченко М.А. – у 
роботі робочої групи щодо звернення жителів села Червоноволодимирівка 
Новоодеського району стосовно проблемних питань галузі освіти. Депутати 
Чорний С.В., Невеселий В.В., Іванова Н.В. – у роботі робочої групи з вивчення 
стану додержання Конституції України та Законів України, інших актів 
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законодавства Миколаївською обласною комунальною комплексною дитячо-
юнацькою спортивною школою, Чорний С.В. – у роботі робочої групи з вивчення 
стану автомобільних доріг у Доманівському районі, Невеселий В.В. – тимчасової 
комісії з питань децентралізації влади та об’єднання територіальних громад. 
Депутати Іванова Н.В., Кравченко М.А., Гладун С.М. – у роботі робочої групи з 
вивчення питання функціонування закладів фізичної культури і спорту, Іванова 
Н.В. – у роботі робочої групи з вивчення ситуації щодо аварійного стану фасаду 
будівлі Миколаївського академічного художнього російського театру, Гладун 
С.М. – у роботі робочої групи з вивчення проблемних питань збереження 
бібліотечних фондів обласної наукової бібліотеки ім. О.Гмирьова. 

На сьогодні члени комісії Іванова Н.В., Гладун С.М., Невеселий В.В. активно 
працюють в робочій групі з вивчення питання щодо збільшення фінансової 
підтримки хору ім. Світлани Фоміних за рахунок місцевих програм. 

Активно працювали депутати, беручи участь у парламентських слуханнях, 
колегіях відповідних департаментів та управлінь облдержадміністрації, у складі 
конкурсних комітетів, комісій з призначення стипендій голови Миколаївської 
обласної державної адміністрації, голови Миколаївської обласної ради.  

Так, у складі експертної комісії з призначення стипендії голови 
Миколаївської обласної державної адміністрації, голови Миколаївської обласної 
ради учням професійно-технічних та студентам вищих навчальних закладів брали 
участь депутати Чорний С.В., Джупінін Ю.В. (2015 рік), Гладун С.М., Донченко 
О.В.(2016), Іванова Н.В. (2016,2017 роки). До складу конкурсної комісії з 
визначення програм (проектів, заходів), розроблених обласними національно-
культурними товариствами для виконання (реалізації) яких надається фінансова 
підтримка з обласного бюджету Миколаївської області на 2016 входили Іванова 
Н.В. та Гладун С.М. 

У парламентських слуханнях брали участь: депутати Іванова Н.В., Чорний 
С.В. - «Професійна освіта як складова забезпечення кваліфікованого кадрового 
потенціалу України: проблеми та шляхи вирішення», Іванова Н. В. - «Формування 
та реалізація державної молодіжної політики в Україні в умовах децентралізації», 
«Шляхи розвитку фізичної культури і спорту в Україні в умовах децентралізації 
влади», Невеселий В.В. - «Функціонування дитячо-юнацьких спортивних шкіл, у 
тому числі підпорядкованих фізкультурно-спортивним товариствам в умовах 
децентралізації».  

Велику активність проявляють беручи участь у заходах, що проводяться за 
участі обласної ради. 

Не залишаються осторонь члени постійної комісії у питаннях, що стосуються 
прийняття звернень до вищих державних органів. У 2017 році за ініціативи та 
участі постійної комісії було прийнято: 

 Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Верховної Ради 
України та Кабінету Міністрів України щодо недоцільності передачі у 2018 році 
вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації державної форми власності на 
фінансування з обласного бюджету. Попередньо це питання розглядалося на 
засіданні постійної комісії. Наводячи достатньо вагомі аргументи, депутати 
запропонували утриматися від передачі вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів 
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акредитації державної форми власності на фінансування з місцевих бюджетів до 
закінчення процесу нормативного врегулювання діяльності та удосконалення 
системи управління цими навчальними закладами та внести зміни до Бюджетного 
кодексу України щодо фінансування вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів 
акредитації; 

Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Верховної Ради України 
щодо збільшення кількості кандидатур на відзначення щорічною Премією 
Верховної Ради України педагогічних працівників загальноосвітніх, професійно-
технічних, дошкільних та позашкільних навчальних закладів. З метою піднесення 
ролі та авторитету педагога у суспільстві, заохочення педагогічних працівників до 
творчої, результативної праці та підвищення престижності вчительської професії 
депутатський корпус обласної ради звернувся з пропозицією щодо збільшення 
кількості до двох кандидатур на відзначення Премією Верховної Ради України 
педагогічних працівників загальноосвітніх, професійно-технічних, дошкільних та 
позашкільних навчальних закладів, що сприятиме підвищенню престижності 
вчительської праці. 

Враховуючи, що добробут Миколаївщини залежить від кожного депутата 
обласної ради, на щоденному контролі постійної комісії залишаються питання 
щодо розвитку галузі освіти, у тому числі функціонування шкіл-інтернатів; 
оновлення існуючого автопарку шкільних автобусів; розвитку фізкультурно-
оздоровчої та спортивно-масової роботи, створення належних умов 
функціонування закладів культури. Важливими питаннями, що потребують 
вирішення залишаються забезпечення приміщенням Миколаївської обласної 
філармонії та зняття з її балансу цілісного майнового комплексу колишнього 
кінотеатру «Іскра». 

У 2018 році закінчується термін дії обласних програм, які знаходяться на 
контролі постійної комісії: Програми розвитку фізичної культури і спорту в 
Миколаївській області на 2014-2018 роки, Цільової національно-культурної 
програми «Збереження та розвиток етнічної, культурної та мовної самобутності 
національних меншин у Миколаївській області» на 2014-2018 роки, Програми 
розвитку культури у Миколаївській області на 2017-2018 роки, Програми 
відпочинку та оздоровлення дітей Миколаївської області на 2014-2018 роки. 

Саме ці питання будуть пріоритетними у роботі комісії на 2018 рік. 
Депутати комісії володіють багатим досвідом та професійно і кваліфіковано 

розглядають питання, що відносяться до їх компетенції.  
 

 
 

 


