
 

 

 

 

 

 

 

 

Про зняття з контролю 
рішень обласної ради      

                              Двадцять п`ята   
                              позачергова 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 26 березня 2009 року № 14 «Про Перелік об’єктів спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області, які підлягають 
приватизації у 2009 році»; 

 

від 25 листопада 2011 року № 4 «Про затвердження Положення про 
премії переможцям Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних 
предметів, Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 
учнів – членів Малої академії наук України»; 

 

від 26 червня 2012 року № 16 «Про затвердження Цільової регіональної 
програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі та 
поліпшення житлово-побутових умов сільського населення "Власний дім" на 
2012-2017 роки»; 
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від 07 вересня 2012 року № 10 «Про Перелік об’єктів спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області, які підлягають 
приватизації у 2012 році»; 

 

від 21 грудня 2012 року № 5 «Про затвердження Комплексної програми 
захисту прав дітей Миколаївської області «ДИТИНСТВО» на 2013-2017 роки»; 

 

від 21 грудня 2012 року № 11 «Про внесення змін та доповнень до 
Цільової регіональної програми підтримки індивідуального житлового 
будівництва на селі та поліпшення житлово-побутових умов сільського 
населення "Власний дім" на 2012-2017 роки»; 

 

від 21 грудня 2012 року № 13 «Про затвердження Положення про порядок 
призначення стипендій голови Миколаївської обласної державної адміністрації, 
голови  Миколаївської обласної ради учням професійно-технічних та студентам 
вищих навчальних закладів»; 

 
 

від 29 березня 2013 року № 10 «Про внесення змін до Цільової 
регіональної програми підтримки індивідуального житлового будівництва на 
селі та поліпшення житлово-побутових умов сільського населення "Власний 
дім" на 2012-2017 роки»; 

 

від 02 жовтня 2013 року № 6 «Про внесення змін та доповнень до 
Цільової регіональної програми підтримки індивідуального житлового 
будівництва на селі та поліпшення житлово-побутових умов сільського 
населення "Власний дім" на 2012-2017 роки»; 

 

від 24 грудня 2013 року № 10 «Про хід виконання Цільової регіональної 
програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі та 
поліпшення житлово-побутових умов сільського населення "Власний дім" на 
2012-2017 роки»; 

 

від 24 грудня 2013 року № 11 «Про внесення змін та доповнень до 
Цільової регіональної програми підтримки індивідуального житлового 
будівництва на селі та поліпшення житлово-побутових умов сільського 
населення "Власний дім" на 2012-2017 роки»; 

 
 

від 24 грудня 2013 року № 26 «Про надання згоди на списання об’єктів 
нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
Миколаївської області, яке перебуває на балансі обласного комунального 
підприємства «Миколаївоблтеплоенерго»; 

 

від 17 жовтня 2014 року № 14 «Про Перелік об’єктів спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області, які підлягають 
приватизації у 2014 році»; 
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від 16 квітня 2015 року № 10 «Про Перелік об’єктів спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області, які підлягають 
приватизації у 2015 році»; 

 

від 30 липня 2015 року № 9 «Про погодження інвестиційної Програми 
обласного комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго» на 
2015 рік»; 

 

від 11 березня 2016 року № 12 «Про  внесення змін до Статуту Миколаїв-
ської обласної психолого-медико-педагогічної консультації - організації 
обласної комунальної власності»; 

 

від 12 березня 2016 року № 42 «Про погодження інвестиційної Програми 
обласного комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго» на 
2016 рік»; 

 

від 10 червня 2016 року № 3 «Про внесення змін до Цільової регіональної 
програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі та 
поліпшення житлово-побутових умов сільського населення "Власний дім" на 
2012-2017 роки»; 

 

від 23 вересня 2016 року № 9 «Про надання згоди на безоплатну передачу 
окремого індивідуально визначеного майна спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст Миколаївської області»; 

 

від 10 листопада 2016 № 6 «Про ситуацію на обласному комунальному 
підприємстві «Миколаївоблтеплоенерго»; 

 

від 07 грудня 2016 № 1 «Про результати державного фінансового аудиту 
діяльності ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» та налагодження його подальшої 
ефективної роботи»; 

 

від 22 грудня 2016 року № 35 «Про перейменування обласної  наукової 
медичної бібліотеки та внесення змін до її Статуту»; 

 

від 30 березня 2017 року № 2 «Про призначення Баланської О.Ю. на 
посаду начальника Миколаївського обласного центру здоров’я Миколаївської 
обласної ради»; 

 

від 30 березня 2017 року № 3 «Про призначення Георгієва П.В. на посаду 
головного лікаря Миколаївського обласного протитуберкульозного диспансеру 
Миколаївської обласної рад»; 

 

від 30 березня 2017 року № 4 «Про призначення Георгієвої Т.А. на посаду 
головного лікаря Миколаївського обласного дитячого туберкульозного 
санаторію «Дубки» Миколаївської обласної ради»; 
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від 30 березня 2017 року № 5 «Про призначення Кобилянського А.М. на 
посаду головного лікаря Миколаївської обласної стоматологічної поліклініки 
Миколаївської обласної ради»; 

 

від 30 березня 2017 року № 6 «Про призначення Литвинової О.І. на 
посаду головного лікаря Миколаївського обласного Будинку дитини»; 

 

від 30 березня 2017 року № 7 «Про призначення Мироненка О.К. на 
посаду головного лікаря обласного центру медико-соціальної експертизи 
Миколаївської обласної ради»; 

 

від 30 березня 2017 року № 8 «Про призначення Оришаки Л.Л. на посаду 
директора обласної наукової медичної бібліотеки Миколаївської обласної 
ради»; 

 

від 30 березня 2017 року № 9 «Про призначення Рилькової К.А. на посаду 
головного лікаря обласної офтальмологічної лікарні Миколаївської обласної 
ради»; 
  

від 30 березня 2017 року № 10 «Про призначення Самойлова А.Л. на 
посаду головного лікаря Миколаївського обласного центру екстреної медичної 
допомоги та медицини катастроф Миколаївської обласної ради»; 

 

від 30 березня 2017 року № 11 «Про призначення Шеремет Л.В. на посаду 
головного лікаря Миколаївської обласної психіатричної лікарні №1 
Миколаївської обласної ради»; 

 

від 27 квітня 2017 року № 29 «Про внесення змін до Положення про ко-
мунальний заклад «Миколаївський центр соціально-психологічної реабілітації 
дітей» Миколаївської обласної ради»; 

 

від 27 липня 2017 року № 1 «Про призначення Губанова С.М. на посаду 
директора Миколаївського базового медичного коледжу»; 

 

від 27 липня 2017 року № 2 «Про призначення Присяжнюк О.Г. на посаду 
директора комунального вищого навчального закладу «Первомайський 
медичний коледж»;  

 

від 27 липня 2017 року № 3 «Про призначення Добкіної М.М. на посаду 
директора комунального закладу культури «Обласний палац культури»»; 

 

від 27 липня 2017 року № 10 «Про внесення доповнення до рішення 
обласної ради від 23 лютого 2017 року № 27»; 

 

від 27 липня 2017 року № 11 «Про надання згоди на безоплатну передачу 
індивідуально визначеного майна зі спільної власності територіальних громад 
сіл, селищ, міст Миколаївської області у державну власність»; 
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від 27 липня 2017 року № 13 «Про надання згоди на безоплатну передачу 
нерухомого  майна зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
Миколаївської області у комунальну власність територіальної громади міста 
Миколаєва»; 

 

від 12 жовтня 2017 року № 1 «Про призначення Халімон З.В. на посаду 
директора комунального закладу «Березківський навчально-виховний комплекс 
«Загальноосвітня школа-інтернат-ліцей І-ІІІ ступенів» Миколаївської обласної 
ради»; 

 

від 12 жовтня 2017 року № 2 «Про призначення Фікса О.В. на посаду 
директора Рацинської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату 
Вознесенського району Миколаївської обласної ради»; 

 

від 12 жовтня 2017 року № 3 «Про призначення Димо В.В. на посаду  
директора Миколаївської спеціальної  загальноосвітньої школи Миколаївської 
обласної ради»; 

 

від 12 жовтня 2017 року № 4 «Про призначення  Байтемірової Н.Г. на 
посаду директора Миколаївської спеціальної загальноосвітньої школи-
інтернату І-ІІІ ступенів  № 6  Миколаївської обласної ради»; 

 

від 12 жовтня 2017 року № 5 «Про призначення Абрамовича Б.А. на 
посаду  директора Володимирівської  загальноосвітньої школи-інтернату        
І-ІІ ступенів Казанківського району Миколаївської обласної ради»; 

 

від 12 жовтня 2017 року № 6 «Про призначення  Макарової  Г.О. на 
посаду директора Миколаївської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату 
І-ІІІ ступенів № 7 Миколаївської обласної ради»; 

 

від 12 жовтня 2017 року № 7 «Про призначення Доценко Л.О. на посаду  
директора  Вознесенської  загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів 
«Обдарованість» Миколаївської обласної ради»; 

 

від 12 жовтня 2017 року № 8 «Про призначення Гордієнко О.І. на посаду 
директора  Привільненської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату 
Баштанського району  Миколаївської обласної ради»; 

 

від 12 жовтня 2017 року № 9 «Про призначення Троїцької Т.Б. на посаду 
директора  обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді»; 

 

від 12 жовтня 2017 року № 10 «Про призначення Лосицької В.В. на 
посаду головного лікаря Миколаївської обласної лікарні відновного лікування 
Миколаївської обласної ради»; 

 

від 12 жовтня 2017 року № 19 «Про внесення змін до Статуту кому-
нального вищого навчального закладу «Новобузький педагогічний коледж»; 
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від 12 жовтня 2017 року № 20 «Про припинення діяльності Миколаївської  
обласної психолого-медико-педагогічної консультації – організації обласної 
комунальної власності та внесення змін до Статуту Миколаївського обласного 
інституту післядипломної педагогічної освіти»; 

 

від 12 жовтня 2017 року № 30 «Про внесення змін до рішення обласної 
ради від 25 листопада 2011 року № 28»; 

 

від 21 грудня 2017 року № 26 «Про надання згоди на списання нерухо-
мого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Мико-
лаївської області, яке розташоване за адресою: м. Миколаїв, вул. Декабрис-    
тів, 34/1 та перебуває в оперативному управлінні Державної інспекції по 
охороні пам’яток культури в Миколаївській області»; 

 

від 21 грудня 2017 року № 27 «Про надання згоди на списання нерухо-
мого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Мико-
лаївської області, яке розташоване за адресою: м. Миколаїв, вул. Лягіна, 5 та 
перебуває в оперативному управлінні Миколаївського обласного краєзнавчого 
музею»; 

 

від 21 грудня 2017 року № 29 «Про внесення змін до Статуту Мико-
лаївського обласного бюро судово-медичної експертизи Миколаївської обласної 
ради»; 

 

від 21 грудня 2017 року № 30 «Про призначення Раєвського О.А. на 
посаду директора Центру олімпійської підготовки з баскетболу та командних 
ігрових видів спорту»; 

 

від 21 грудня 2017 року № 31 «Про перейменування Миколаївської  
спеціалізованої дитячо-юнацької школи паралімпійського резерву та внесення 
змін до її Статуту»; 

 

від 12 квітня 2018 року № 20 «Про призначення директора комунального 
вищого навчального закладу «Новобузький  педагогічний коледж»; 

 

від 12 квітня 2018 року № 22 «Про продовження трудових відносин з 
директором Миколаївського начально-курсового комбінату»; 

 

від 12 квітня 2018 року № 23 «Про внесення змін до Статуту 
комунального підприємства «Дирекція з капітального будівництва та 
реконструкції» Миколаївської обласної ради; 

 

від 12 квітня 2018 року № 24 «Про перейменування Миколаївського 
обласного театру ляльок та затвердження його Статуту»; 

 

від 12 квітня 2018 року № 25 «Про перейменування Миколаївського 
державного вищого музичного училища та затвердження його Статуту»; 

 

від 12 квітня 2018 року № 27 "Про організацію звітів депутатів 
Миколаївської обласної ради сьомого скликання"; 
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від 05 липня 2018 року № 1 «Про призначення  Максимової І.С. на посаду 
головного лікаря Миколаївського обласного шкірно-венерологічного 
диспансеру  Миколаївської обласної ради»; 

 

від 05 липня 2018 року № 2 «Про призначення  Пліткіна О.Ю. на посаду 
головного лікаря Миколаївської обласної дитячої  клінічної лікарні  
Миколаївської обласної ради»; 

 

від 05 липня 2018 року № 3 «Про призначення  Римаря П.І. на посаду 
головного лікаря Миколаївської обласної клінічної лікарні  Миколаївської 
обласної ради»; 

 

від 05 липня 2018 року № 4 «Про призначення  Чинякова В.Ю. на посаду 
головного лікаря Миколаївської обласної станції переливання крові   
Миколаївської обласної ради». 
 

 2. Визнати такими, що втратили чинність, рішення обласної ради: 
 

від 21 грудня 2012 року від № 3 "Про виконання Програми захисту прав 
споживачів у Миколаївській  області на 2011- 2012 роки та затвердження 
Програми захисту прав споживачів у Миколаївській області на 2013-         
2017 роки";  

 

від 21 грудня 2012 року № 17 «Про затвердження Порядку надання 
цільової фінансової підтримки громадянам на обов’язковий власний внесок при 
здешевленні вартості іпотечних кредитів на будівництво (реконструкцію), 
придбання доступного житла за рахунок коштів місцевих бюджетів»; 

 

від 27 червня 2013 року № 9  "Про  затвердження  Програми запобігання і 
протидії корупції у Миколаївській області на 2013-2015 роки". 

 
 

від 30 березня 2017 року № 18 «Про реорганізацію (перетворення) Мико-
лаївського базового медичного коледжу в Миколаївський інститут 
медсестринства Миколаївської обласної ради та затвердження його Статуту»; 
 
 

 

від 11 березня 2016 року № 4 «Про надання згоди на безоплатну передачу 
об’єктів теплопостачання державного підприємства «Науково – виробничий 
комплекс газотурбобудування «Зоря»-«Машпроект» з державної власності у 
спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської 
області»; 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Голова обласної ради            В.МОСКАЛЕНКО 


