
 

 
 

 
МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
12 жовтня 2017 року № 34 

Миколаїв   
 
 
 
Про зняття з контролю 
рішень обласної ради      

                                  Шістнадцята сесія 
                                  сьомого скликання 

 
 
 
 Заслухавши інформацію про виконання рішень обласної ради, 
враховуючи рекомендації постійних комісій обласної ради, на підставі            
статті 2.6.4. Регламенту Миколаївської обласної ради сьомого скликання, 
затвердженого рішенням обласної ради від 18 грудня 2015 року № 1 (зі змінами 
та доповненнями), обласна рада  
 
 
ВИРІШИЛА: 
 
 

1. Зняти з контролю такі рішення обласної ради: 
 
від 23 березня 2012 року № 30 "Про коригування показників Схеми 

планування території Миколаївської області"; 
 
від 25 грудня 2014 року № 17 "Про надання згоди на безоплатну передачу 

нерухомого майна зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
Миколаївської області у комунальну власність територіальної громади 
м.Миколаєва"; 
 
 від 30 липня 2015 року № 25 "Про надання згоди на списання нерухомого 
майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської 
області, яке розташоване за адресою: село Антонівка Новоодеського району та 
перебуває на балансі Антонівської загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ 
ступенів Миколаївської обласної ради"; 
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від 11 березня 2016 року № 24 "Про призначення Неграя В.А. на посаду 
директора регіонального ландшафтного парку "Гранітно-степове Побужжя";  
 

від 10 червня 2016 року № 9 "Про впорядкування трудових відносин з 
директором регіонального ландшафтного парку "Кінбурнська коса"; 

 
від 10 червня 2016 року № 10 "Про призначення Деркача О.М. на посаду 

директора регіонального ландшафтного парку "Тилігульський"; 
 

від 23 вересня 2016 року № 5 "Про ситуацію, що склалася на обласному 
комунальному підприємстві "Миколаївоблтеплоенерго"; 

 
від 10 листопада 2016 року № 5 "Про підготовку об’єктів теплопоста-

чання та теплоспоживання Миколаївської області до опалювального сезону 
2016/2017 року"; 

 
від 10 листопада 2016 року № 17 "Про внесення змін до Положення про 

обласний центр пошукових досліджень та редакційно-видавничої діяльності" 
 

 від 10 листопада 2016 року № 19 "Про призначення Земляної Р.В. на по-
саду директора Очаківської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату      І-
ІІІ ступенів Миколаївської обласної ради"; 
 

від 10 листопада 2016 року № 20 "Про надання згоди на безоплатну 
передачу нерухомого майна зі спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст Миколаївської області у комунальну власність територіальної 
громади Новокрасненської сільської ради Арбузинського району"; 

 
від 10 листопада 2016 року № 21 "Про надання згоди на безоплатну 

передачу нерухомого майна зі спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст Миколаївської області у комунальну власність територіальної 
громади Широколанівської сільської ради Веселинівського району та внесення 
змін до рішення облради від 16 квітня 2015 року № 10"; 

 
від 10 листопада 2016 року № 23 "Про припинення Миколаївського 

обласного центру з профілактики та боротьби зі СНІДом – закладу комунальної 
власності області шляхом реорганізації (перетворення) у Миколаївський 
обласний центр паліативної допомоги та інтегрованих послуг Миколаївської 
обласної ради"; 

 
від 10 листопада 2016 року № 28 "Про перейменування Миколаївської 

обласної дитячої інфекційної лікарні – закладу комунальної власності області 
та затвердження її Статуту"; 
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від 22 грудня 2016 року № 13 "Про продовження трудових відносин з 
директором підприємства комунальної власності області "Фармація"; 
 

від 22 грудня 2016 року № 25 "Про внесення змін до Статуту 
Миколаївського обласного онкологічного диспансеру Миколаївської обласної 
ради"; 

 
від 22 грудня 2016 року № 26 "Про перейменування Миколаївського 

обласного бюро судово-медичної експертизи та внесення змін до його 
Статуту"; 

 
від 22 грудня 2016 року № 27 "Про перейменування Миколаївського 

обласного дитячого туберкульозного санаторію "Дубки" -  закладу комунальної 
власності області та затвердження його Статуту"; 

 
від 22 грудня 2016 року № 28 "Про перейменування Миколаївської 

обласної дитячої лікарні Миколаївської обласної ради  та затвердження її 
Статуту"; 

 
від 22 грудня 2016 року № 29 "Про перейменування Миколаївського 

обласного наркологічного диспансеру – закладу комунальної власності області 
та  внесення змін до його Статуту"; 

 
від 22 грудня 2016 року № 32 "Про перейменування Миколаївської 

обласної психіатричної лікарні  № 1 та внесення змін до її Статуту"; 
 
від 22 грудня 2016 року № 33 "Про перейменування Миколаївського 

обласного  дитячого кардіоревматологічного санаторію "Південний" - закладу 
комунальної власності області та внесення змін до його Статуту"; 

 
від 22 грудня 2016 року № 37 "Про перейменування обласної бази 

спеціального медичного постачання – закладу комунальної власності області та 
внесення змін до її Статуту"; 

 
від 22 грудня 2016 року № 41 "Про перейменування обласного Центру 

медико-соціальної експертизи – закладу комунальної власності області  та 
затвердження його Статуту; 
 
 від 23 лютого  2017 року  № 8  "Про внесення змін до Статуту обласної 
офтальмологічної лікарні Миколаївської обласної ради"; 

 
від 23 лютого 2017 року № 9 "Про затвердження Статуту Миколаївського 

обласного центру паліативної допомоги та інтегрованих послуг Миколаївської 
обласної ради"; 
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від 23 лютого 2017 року № 10 "Про внесення змін до Статуту Очаківської 

загальноосвітньої санаторної школи-інтернату І-ІІІ ступенів Миколаївської 
обласної ради"; 

від 23 лютого 2017 року №11 "Про внесення змін до Статуту 
Шевченківської загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІ ступенів Вітовського 
району Миколаївської обласної ради"; 

від 23 лютого 2017 року № 12 "Про внесення змін до Статуту 
Широколанівської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату 
Веселинівського району Миколаївської обласної ради"; 

від 23 лютого 2017 року № 13 "Про внесення змін до Статуту 
Вознесенської загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів 
"Обдарованість" Миколаївської обласної ради"; 

від 23 лютого 2017 року № 14 "Про внесення змін до Статуту 
Миколаївської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату І-ІІІ ступенів № 7 
Миколаївської обласної ради"; 

від 23 лютого 2017 року № 15 "Про внесення змін до Статуту 
Новопетрівської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату Снігурівського 
району Миколаївської обласної ради"; 

від 23 лютого 2017 року № 16 "Про внесення змін до Статуту Мішково-
Погорілівської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату І-ІІІ ступенів 
Миколаївської обласної ради"; 

від 23 лютого 2017 року № 17 "Про внесення змін до Статуту 
Володимирівської загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІ ступенів 
Казанківського району Миколаївської обласної ради"; 

від 23 лютого 2017 року № 18 "Про внесення змін до Статуту 
Первомайської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату Миколаївської 
обласної ради"; 

від 23 лютого 2017 року № 19 "Про призначення Рослякова С.М. на посаду 
директора комунального закладу культури "Миколаївський обласний художній 
музей ім. В.В. Верещагіна""; 

від 23 лютого 2017 року № 20 "Про призначення Ткаченко Н.В. на посаду 
директора Миколаївської обласної бібліотеки для юнацтва"; 

від 23 лютого 2017 року № 21 "Про призначення Михайлова В.А. на 
посаду директора комунального закладу культури "Миколаївський обласний 
краєзнавчий музей""; 
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від 23 лютого 2017 року № 22 "Про призначення Терещенко В.П. на посаду 
директора – художнього керівника Миколаївського обласного театру ляльок"; 

від 23 лютого 2017 року № 23 "Про продовження трудових відносин з 
директором Миколаївського обласного центру народної творчості та 
культурно-освітньої роботи"; 

від 23 лютого 2017 року № 24 "Про призначення Жайворонок Т.А. на 
посаду директора Миколаївської обласної бібліотеки для дітей ім. В.О.Лягіна"; 

 від 23 лютого 2017 року № 29 "Про організацію проведення звітів 
депутатів Миколаївської обласної ради сьомого скликання"; 

 
від 27 квітня 2017 року № 24 "Про перейменування Миколаївської 

обласної інфекційної лікарні та внесення змін до її Статуту"; 
 

від 30 березня 2017 року № 1 "Про призначення Берсона М.С. на посаду 
директора – художнього керівника Миколаївського академічного українського 
театру драми та музичної комедії"; 

від 27 квітня 2017 року № 5 "Про призначення Свистуна Артема 
Олександровича на посаду директора – художнього керівника Миколаївського 
академічного художнього російського драматичного театру"; 

від 27 квітня 2017 року № 17 "Про визнання таким, що втратило чинність, 
рішення обласної ради від 12 березня 2016 року № 41"; 

 
від 27 квітня 2017 року № 18 "Про перейменування комунального 

підприємства "Обласне архітектурно-планувальне бюро" Миколаївської 
обласної ради та внесення змін до його Статуту"; 

 
від 27 квітня 2017 року № 25 "Про перейменування Миколаївського 

обласного Будинку дитини та внесення змін до його Статуту"; 
 

від 27 квітня 2017 року № 26 "Про внесення змін до Статуту 
Миколаївського коледжу культури і мистецтв"; 

від 27 квітня 2017 року № 27 "Про внесення змін до Статуту Центру 
олімпійської підготовки з баскетболу"; 

від 27 квітня 2017 року № 28 "Про внесення змін до Статуту Центру 
олімпійської підготовки з пріоритетних видів спорту"; 

від 27 липня 2017 року № 4 "Про продовження трудових відносин з 
директором КП "Госптехобслуговування" Миколаївської обласної ради". 
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2. Зняти з контролю рішення обласної ради як такі, що втратили чинність: 

 від 07 вересня 2012 року № 1 "Про затвердження Регіональної цільової 
соціальної програми забезпечення пожежної безпеки Миколаївської області на 
2012-2015 роки; 

 від 29 березня 2013 року № 13 "Про внесення доповнень до Програми 
економічного і соціального розвитку Миколаївської області на 2011-2014 роки 
"Миколаївщина – 2014"; 

 від 27 червня 2013 року № 7 "Про внесення змін і доповнень до Програми 
економічного і соціального розвитку Миколаївської області на 2011-2014 роки 
"Миколаївщина – 2014". 

 

 

 

 

Голова обласної ради                     В.В.Москаленко 

 

 

http://mk-oblrada.gov.ua/index.php/2015-08-20-12-19-35/2015-09-02-15-27-26/7/1/2012/7-12/r1-11-6-rar/%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B8
http://mk-oblrada.gov.ua/index.php/2015-08-20-12-19-35/2015-09-02-15-27-26/7/1/2012/7-12/r1-11-6-rar/%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B8
http://mk-oblrada.gov.ua/index.php/2015-08-20-12-19-35/2015-09-02-15-27-26/7/1/2012/7-12/r1-11-6-rar/%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B8
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