
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про Звернення депутатів Миколаївської 

обласної ради до Кабінету Міністрів 

України щодо присвоєння Миколаївському 

академічному українському театру драми та 

музичної комедії статусу національного 

                        Двадцять третя  

                        позачергова сесія                 

                        сьомого скликання 

 

 

 

На підставі статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні", Регламенту Миколаївської обласної ради сьомого скликання, 

затвердженого рішенням обласної ради від 18 грудня 2015 року №1 (зі змінами 

та доповненнями), враховуючи звернення Миколаївської обласної державної 

адміністрації № 1023/24-05-15/6-18 від 20 червня 2018 року та лист 

Міністерства культури України №1175/7-2/15-18 від 26 липня 2018 року, з 

метою популяризації та розвитку української національної культури як 

складової розвитку місцевої громади обласна рада  
 

 

ВИРІШИЛА: 
 

 

1. Підтримати Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до 

Кабінету Міністрів України щодо присвоєння Миколаївському академічному 

українському театру драми та музичної комедії статусу національного 

(додається). 

 

2. У разі присвоєння Миколаївському академічному українському театру 

драми та музичної комедії статусу національного надати згоду на фінансування 

його за рахунок обласного бюджету за КПКВКМБ 1014010 "Фінансова 

підтримка театрів". 

 

3. Направити текст цього Звернення Кабінету Міністрів України.  

 

 

Голова обласної ради                                                 В. МОСКАЛЕНКО 
 



Додаток  

до рішення обласної ради 

 

 

 

З В Е Р Н Е Н Н Я 

депутатів Миколаївської обласної ради 

до Кабінету Міністрів України щодо присвоєння Миколаївському академічному 

українському театру драми та музичної комедії статусу національного 

 

Миколаївський академічний український театр драми та музичної комедії –

прикраса та гордість Миколаївщини та України, провідний мистецький центр, де 

відзначаються найголовніші події та свята. Високопрофесійний колектив театру 

постійно знаходиться у творчому пошуку, працює на постійних аншлагах, 

здійснює постановки вистав у різних жанрах.  

У його репертуарі понад 60 вистав, щороку здійснюється 14 прем’єрних 

вистав на великій і малій сценах. Театр – активний учасник міжнародних та 

всеукраїнських фестивалів та конкурсів, де посідає почесні місця та отримує 

високі нагороди. За 90 років театр побував з гастролями у 109 містах України. 

Однак пунктом 21 Заходів щодо ефективного та раціонального 

використання державних коштів, передбачених для утримання органів державної 

влади та інших державних органів, утворених органами державної влади 

підприємств, установ             та організацій, які використовують кошти державного 

бюджету, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 

2016 року № 710, передбачено припинення ініціювання питань про надання 

закладам (установам) статусу національного, крім окремих (за списком) закладів. 

Враховуючи вищевикладене, та з метою надання Миколаївському 

академічному українському театру драми та музичної комедії статусу 

національного, пропонуємо внести зміни до вищезазначених Заходів шляхом 

доповнення пункту 21 словами "Миколаївському академічному українському 

театру драми та музичної комедії". 

У разі присвоєння Миколаївському академічному українському театру 

драми та музичної комедії статусу національного фінансування його діяльності 

здійснюватиметься за рахунок коштів обласного бюджету Миколаївської області 

та інших джерел, не заборонених чинним законодавством, а майно театру 

залишиться у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

Миколаївської області.  

Сподіваємося на вашу підтримку та розуміння у вирішенні цього 

надважливого питання. 

 

 

Прийнято на двадцять третій позачерговій сесії 

Миколаївської обласної ради сьомого скликання 

10 жовтня 2018 року 


