
 

ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ 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 

2018 року продовжила 

свою діяльність як орган 

обласної ради відповідно 

до функціональної 

спрямованості, 

визначеної статтею 16 

Положення про постійні 

комісії Миколаївської 

обласної ради сьомого скликання. Як і решта комісій обласної ради, вона 

здійснює свою діяльність на принципах законності, колегіальності, гласності, 

вільного обговорення і вирішення питань та ініціативи членів постійної комісії. 

До складу комісії входять 5 депутатів: Іванова Надія Валеріївна (голова 

комісії), Невеселий В.В. (заступник голови комісії), Гладун С.М. (секретар 

комісії), Кравченко М.А, Чорний С.В.  

Незважаючи на фактично повністю 

оновлений склад комісії, депутатами 

забезпечено послідовність і системність у 

роботі. 

Робота постійної комісії проводилась 

відповідно до плану роботи обласної ради 

та плану роботи комісії на рік. Засідання 

комісії проводились майже щомісяця. За 

період сьомого скликання проведено 31 

засідання, на яких розглянуто понад 600 

питань, з них 188 профільних. У 2018 

році було проведено 10 засідань, на яких розглянуто 188 питань, з них 120  

сесійних, 68  профільних.  

Депутатами на 2018 рік 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. 

На контролі постійної комісії 

обласної ради залишаються 48 рішень 

обласної ради. 

Із 48 рішень, що знаходяться на 

контролі постійної комісії у розрізі 

галузей: 

освіти – 21, 

фізкультури і спорту – 4, 

культури і книговидання – 9, 
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молодіжної політики – 2, 

дитинства та сім'ї – 4 (спільний контроль), 

передача майна – 5 (з них – 1 спільний контроль), 

інші – 3 (спільний контроль). 

За 2018 рік сесійна робота комісії була спрямована на прийняття важливих 

обласних програм: Програми розвитку культури у Миколаївській області на 2019-

2021 роки, обласної 

Цільової національно-

культурної програми 

"Збереження та розвиток 

етнічної, культурної та 

мовної самобутності 

національних меншин у 

Миколаївській області" 

на 2019-2022 роки, 

Програми розвитку 

фізичної культури і 

спорту в Миколаївській 

області на 2019-2022 

роки, а також прийняття 

статутів закладів, що знаходяться в обласній комунальній власності, та 

призначення керівників обласних комунальних закладів. Актуальні пропозиції 

було надано депутатами під час прийняття Програми оздоровлення та відпочинку 

дітей Миколаївської області на 2019-2023 роки. 

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. 

Прийняттю обласних програм 

в галузі культури передувала 

робота депутатів профільної 

комісії на її засіданнях. Депутати 

неодноразово розглядали проекти 

Програми розвитку культури у 

Миколаївській області на 2019-

2021 роки та обласної Цільової 

національно-культурної програми "Збереження та розвиток етнічної, культурної 

та мовної самобутності національних меншин у Миколаївській області" на 2019-

2022 роки, надаючи відповідні рекомендації та пропозиції. 
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Зокрема, під час розгляду проекту Програми розвитку культури у Миколаївській 

області депутати акцентували увагу на питаннях матеріально-технічного 

забезпечення закладів культури, у тому числі капітальних видатках та кадрових 

питаннях. З метою недопущення проблем у міжетнічних відносинах в області 

депутати рекомендували доопрацювати проект обласної Цільової національно-

культурної програми "Збереження та розвиток етнічної, культурної та мовної 

самобутності національних меншин у Миколаївській області" на 2019-2022 роки 

спільно з Радою національних товариств та громадськими організаціями 

національних меншин. До цього було враховано пропозиції депутатів профільної 

комісії Гладун С.М., Кравченка М.А., Іванової Н.В. щодо включення до проекту 

Програми обласного фестивалю національних культур "Дружба" тощо.  

Протягом року депутати також розглядали питання щодо поліпшення 

матеріальної бази закладів 

культури та розвитку 

галузі загалом. Зокрема, 

двічі розглядалося 

питання про необхідність 

проведення ремонтних 

робіт у Миколаївському 

академічному 

художньому російському 

драматичному театрі, 

придбання 

автотранспорту для 

потреб цього закладу; про 

роботу хорових 

колективів області, у тому числі щодо підтримки хору імені Світлани Фоміних; 

про перейменування та затвердження нових статутів Миколаївського обласного 

театру ляльок, Миколаївського державного вищого музичного училища, 

Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. О. Гмирьова. 

Традиційно депутатами заслуховуються питання щодо виконання заходів, 

пов’язаних із розвитком галузі освіти.  
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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. Зокрема, 

велика увага приділялася 

питанням надання якісної 

освіти в області, у тому числі і 

шляхом створення опорних 

закладів, їх матеріального 

забезпечення. Особливу увагу постійна комісія обласної ради приділила питанню 

щодо підготовки закладів освіти до нового навчального року, забезпечення 

організації підвезення учнів. Депутатами 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 у повному обсязі; оснащення (оновлення) загальноосвітніх 

навчальних закладів сучасними комп’ютерними комплексами, а також на 

необхідності удосконалення протипожежних заходів у закладах освіти.  
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Враховуючи актуальність питання щодо доступності шкільної освіти, 

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. 

У контексті підготовки до нового навчального року 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.  

Активну участь депутати брали у розробці Положення про конкурс на 

посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти, підтримано 

зміни до Положення про порядок призначення стипендії голови Миколаївської 

обласної державної адміністрації та Миколаївської обласної ради здобувачам 

вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти тощо. 

Зважаючи, що організація літнього оздоровлення та відпочинку дітей 

сприятиме забезпеченню поліпшення стану здоров'я дітей, відновленню їх життє-

вих сил, зайнятості у канікулярний період, запобіганню бездоглядності під час 

аналізу стану підготовки та проведення оздоровчої кампанії 2018 року, відповідно 
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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 травні та 

листопаді 2018 року комісією повторно розглянуто питання «Про перспективи 

організації відпочинку та оздоровлення дітей у дитячих оздоровчих таборах, що 

перебувають у 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., Кравченко М.А., Невесе-      

лий В.В. акцентували увагу на необхідності впровадження в області як пілотного 

проекту пропорційного розподілу коштів, передбачених в обласному бюджеті на 

оздоровлення та відпочинок дітей, між районами, містами та об’єднаними 

територіальними громадами для закупівлі путівок до закладів відпочинку та 

оздоровлення області. 

Відзначаючи важливість питань, що стосуються галузі молодіжної політики, 

депутатами профільної комісії внесено ряд рекомендацій під час розгляду 

питання про хід виконання обласної Програми «Молодь Миколаївщини» на 2016-

2020 роки. Депутати підтримали пропозиції облдержадміністрації  щодо 

відзначення представника Миколаївщини Премією Верховної Ради України за 

внесок молоді у розвиток парламентаризму, місцевого самоврядування, 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, спрямованих 

на розвиток фізичної культури і спорту. Так, депутатами підтримано зміни та 

доповнення до обласної Програми розвитку фізичної культури і спорту в 

Миколаївській області, метою прийняття яких  є досягнення чіткого та прозорого 

поля фінансової діяльності головного розпорядника коштів по галузі «Фізична 

культура і спорт» в частині надання фінансової підтримки обласним осередкам 

фізкультурно-спортивних товариств, що діють на території Миколаївської 

області, а саме: Миколаївським обласним організаціям фізкультурно-спортивних 

товариств  «Спартак», «Україна»,  «Колос», «Динамо» України. 

Під час розгляду та аналізу галузевої програми депутати акцентували увагу 

на необхідності продовження практики належного стимулювання провідних 

спортсменів Миколаївської області. Таким чином, протягом 2018 року вдалося не 

тільки зберегти виплати щорічної винагороди та стипендії кращим спортсменам 

та їх тренерам, але й збільшити їх обсяги. Так, з обласного бюджету виплачено 

грошову винагороду за перемогу в офіційних міжнародних змаганнях на загальну 

суму 625 тис. грн 21 кращим спортсменам Миколаївщини з олімпійських видів 

спорту, щомісяця вчасно виплачувалася стипендія 74 спортсменам та тренерам на 

загальну суму 1350 тис. гривень. 

Постійною комісією також розглядалися й інші питання галузі. Зокрема, за 

зверненням депутата Талпи М.В. неодноразово розглядалося питання про 
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функціонування спортивного комплексу у парку "Перемога"; придбання 

спортивного інвентарю для учнів та студентів відділення академічного 

веслування Миколаївського вищого училища фізичної культури; придбання 

спортивного одягу для юних спортсменів та тренерського складу команди з греко-

римської боротьби тощо. 

У грудні 2018 року в зв'язку із завершенням строку дії галузевої Програми 

депутатами затверджено Програму розвитку фізичної культури і спорту в 

Миколаївській області на 2019-

2022 роки. 

Приділяючи належну увагу 

питанню книговидання та 

книгорозповсюдження, у 

лютому на засіданні постійної 

комісії депутатами розглянуто 

та затверджено перелік творів 

місцевих авторів, 

рекомендованих 

консультативною радою з 

питань відбору творів місцевих 

авторів до видання у 2018 році 

за кошти обласного бюджету. Всі видані книги поповнюють фондів бібліотечних 

установ області, у тому числі бібліотек навчальних закладів. 

Також депутати активно працювали у складі робочих груп. Так, депутати 

Іванова Н.В., Кравченко М.А., Гладун С.М. брали участь у роботі робочої групи з 

вивчення питання функціонування закладів фізичної культури і спорту, Івано-    

ва 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, Іванова 

Н.В., Гладун С.М., 

Невеселий В.В. – у 

роботі робочої групи з 

вивчення питання 

щодо збільшення 

фінансової підтримки 

хору ім. Світлани 

Фоміних за рахунок 

місцевих програм. 

Депутати активно 

працювали, беручи 

участь у парламентських слуханнях, колегіях відповідних департаментів та 

управлінь облдержадміністрації, у складі конкурсних комітетів, комісій із 
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призначення стипендій голови Миколаївської обласної державної адміністрації, 

голови Миколаївської обласної ради.  

Велику активність депутати проявляють, беручи участь у заходах, що 

проводяться за участі обласної ради. 

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.  

Саме ці питання будуть пріоритетними у роботі постійної комісії на 2019 рік. 

 

 

 


