
 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА  РАДА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

 

 
15 червня 2018 року Миколаїв № 99-р 

 
 

 
 

Про створення робочої групи з 

вивчення ситуації, що склалася у 

Миколаївській спеціальній 

загальноосвітній школі-інтернаті 

№ 3 Миколаївської обласної ради   

 

Відповідно до пункту 5 частини шостої, частини сьомої статті 55 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання рекомендацій 

постійної комісії обласної ради з питань культури, науки і освіти, сім'ї та 

молоді, спорту від 30 травня 2018 року № 1 стосовно подальшого 

функціонування закладу освіти: 

 

1. Створити робочу групу з вивчення ситуації, що склалася у 

Миколаївській спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті № 3 Миколаївської 

обласної ради  (далі – робоча група), у такому складі: 

 

Голова робочої групи: 

 

Кротов 

Андрій Олександрович 

 

- 

 

заступник голови обласної ради 

Члени робочої групи:   

   

Іванова 

Надія Валеріївна 

- голова постійної комісії обласної ради з питань 

культури, науки і освіти, сім'ї та молоді, 

спорту 

 

 



2 

 

Невеселий 

Владислав Валерійович 

- заступник голови постійної комісії обласної 

ради з питань культури, науки і освіти, сім'ї та 

молоді, спорту 

 

Гладун 

Світлана Миколаївна 

 

- секретар постійної комісії обласної ради з 

питань культури, науки і освіти, сім'ї та 

молоді, спорту 

 

Кравченко 

Микола Антонович 

 

- член постійної комісії обласної ради з питань 

культури, науки і освіти, сім'ї та молоді, 

спорту 
 

Чорний 

Сергій Віталійович 

 

- член постійної комісії обласної ради з питань 

культури, науки і освіти, сім'ї та молоді, 

спорту 
 

представник обласної 

державної адміністрації 

 

-  (за узгодженням) 

 

представник адміністрації 

Миколаївської спеціальної 

загальноосвітньої школи-

інтернату № 3 

Миколаївської обласної 

ради   

 

- (за узгодженням) 

представник батьківського 

комітету 

- (за узгодженням). 

 

2. Робочій групі до 20 червня 2018 року виїхати на місце з метою 

вивчення ситуації, що склалася у Миколаївській спеціальній загальноосвітній 

школі-інтернаті № 3 Миколаївської обласної ради. 

 

3. Голові робочої групи проінформувати депутатів обласної ради про 

результати вивчення ситуації, що склалася. 

 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

 

 

Голова обласної ради                                                                        В.В.Москаленко  


