
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Про зняття з контролю 
рішень обласної ради 

Сорокова 
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: 
 
 
Зняти з контролю такі рішення обласної ради: 
 
від 21 листопада 2008 року № 20 «Про надання згоди на безоплатну 

передачу об'єктів незавершеного будівництва у комунальну власність місцевих 
територіальних громад»; 

 
від 23 квітня 2009 року № 14 «Про організацію харчування учнів у 

загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах області»; 
 
від 16 квітня 2010 року № 24 «Про звіт облдержадміністрації щодо 

виконання рішення обласної ради від 23 квітня 2009 року № 14 «Про 
організацію харчування учнів у загальноосвітніх та дошкільних навчальних 
закладах області»; 

 
від 30 грудня 2010 року № 5 «Про припинення юридичної особи - 

комунального підприємства «Шкільний світ»; 



2 
 

від 24 червня 2011 року № 2 «Про затвердження обласної Програми із 
запобігання ввезенню та розповсюдженню на території Миколаївської області 
неякісних (субстандартних), фальсифікованих та незареєстрованих лікарських 
засобів на 2011-2015 роки»; 

 
від 25 квітня 2014 року № 4 «Про надання згоди на безоплатну передачу 

нерухомого та індивідуально визначеного майна зі спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області у державну 
власність до сфери управління Міністерства оборони України»; 

 
від 25 грудня 2014 року № 9 «Про підтримку комунального підприємства 

«Миколаївкнига» Миколаївської обласної ради»; 
 

від 11 березня 2016 року № 14 «Про продовження строку дії на період до 
2018 року обласної Програми із запобігання ввезенню та розповсюдженню на 
території Миколаївської області неякісних (субстандартних), фальсифікованих 
та незареєстрованих лікарських засобів на 2011-2015 роки»; 

 
від 10 червня 2016 року № 19 «Про створення комунального підприємства 

Миколаївської обласної ради «Агентство розвитку»; 
 

від 10 листопада 2016 року № 7 «Про звіт начальника управління з питань 
майна комунальної власності області департаменту економічного розвитку та 
регіональної політики облдержадміністрації Відіної О.В щодо результатів 
управління підприємствами спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст Миколаївської області протягом 2014-2016 років»; 

 
від 10 листопада 2016 року № 25 «Про перейменування Миколаївського 

базового медичного коледжу та затвердження його Статуту»; 
 
від 22 грудня 2016 року № 14 «Про продовження строку дії рішення 

обласної ради від 25 грудня 2014 року № 9 «Про підтримку комунального 
підприємства «Миколаївкнига» Миколаївської обласної ради»; 

 
від 23 лютого 2017 року № 25 «Про надання згоди на безоплатну 

передачу цілісного майнового комплексу обласного комунального підприємст-
ва «Миколаївоблтеплоенерго» зі спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст Миколаївської області у комунальну власність територіальної 
громади м.Миколаєва та вихід зі складу засновників обласного комунального 
підприємства «Миколаївоблтеплоенерго»; 

 
від 27 квітня 2017 року № 15 «Про перейменування комунального 

підприємства «Миколаївської обласної ради «Агентство розвитку» та внесення 
змін до його Статуту»; 
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від 12 жовтня 2017 року № 25 «Про внесення змін до Статуту 
комунального підприємства «Миколаївський міжнародний аеропорт» 
Миколаївської обласної ради; 

 

від 21 грудня 2017 року № 28 «Про надання згоди на безоплатну передачу 
індивідуально визначеного майна відділення екстреної (невідкладної) медичної 
допомоги комунального закладу «Южноукраїнська міська лікарня» з 
комунальної власності територіальної громади м.Южноукраїнськ у спільну 
власність територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області»; 

 

від 21 грудня 2017 року № 32 «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 квітня 2018 року № 3 «Про реорганізацію обласної наукової 

медичної бібліотеки Миколаївської обласної ради шляхом приєднання до 
Миколаївського обласного центру здоров’я Миколаївської обласної ради»; 

 
від 05 липня 2018 року № 6 «Про перейменування Миколаївської 

обласної універсальної наукової бібліотеки ім. О. Гмирьова та затвердження її 
Статуту»; 

 
від 05 липня 2018 року № 9 «Про надання згоди на передачу 

індивідуально визначеного майна з державної власності у спільну власність 
територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області»; 

 
від 05 липня 2018 року № 10 «Про надання згоди на списання нерухомого 

майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської 
області»; 

 
від 05 липня 2018 року № 11 «Про внесення змін до статутів закладів 

охорони здоров'я Миколаївської обласної ради»; 
 
від 10 жовтня 2018 року № 3 «Про внесення змін до Статуту 

Миколаївського обласного протитуберкульозного диспансеру Миколаївської 
обласної ради; 

 
від 21 грудня 2018 року № 1 «Про призначення Поточняка В.С. на посаду 

начальника Миколаївського обласного клінічного госпіталю ветеранів війни 
Миколаївської обласної ради»; 

 
від 21 грудня 2018 року № 2 «Про призначення Федорової С.Ф. на посаду 

головного лікаря Миколаївської обласної інфекційної лікарні Миколаївської 
обласної ради»; 
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від 21 грудня 2018 року № 3 «Про призначення Алєксєєва В.В. на посаду 
директора Миколаївської обласної бази спеціального медичного постачання 
Миколаївської обласної ради»; 

 
від 21 грудня 2018 року № 4 «Про призначення Бєлякової В.Г. на посаду 

головного лікаря Миколаївського обласного центру медико-соціальної 
експертизи Миколаївської обласної ради»; 

 
від 21 грудня 2018 року № 5 «Про продовження трудових відносин з 

директором комунального закладу «Центр фінансово-статистичного 
моніторингу, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення освітніх 
закладів» Миколаївської обласної ради»; 

 

від 21 грудня 2018 року № 26 «Про затвердження Порядку розподілу, 
використання та фінансування субвенції з місцевого бюджету на здійснення 
переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної 
субвенції (цільові видатки для медичного обслуговування внутрішньо 
переміщених осіб) у 2019 році»; 

 
від 21 грудня 2018 року № 29 «Про внесення змін до Статуту 

комунального підприємства «Миколаївський міжнародний аеропорт» 
Миколаївської обласної ради»; 

 
від 05 лютого 2019 року № 4 «Про надання згоди на безоплатну передачу 

індивдуально визначеного майна зі спільної власності територіальних громад 
сіл, селищ, міст Миколаївської області у комунальну власність територіальних 
громад Миколаївської області»; 

 
від 05 лютого 2019 року № 7 «Про майно спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області»; 
 
від 05 лютого 2019 року № 10 «Про надання згоди на списання 

нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
Миколаївської області, яке розташоване за адресою: м. Первомайськ, 
вул. Київська, 2 та перебуває в оперативному управлінні Миколаївського 
обласного Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф 
Миколаївської обласної ради»; 

 

від 05 лютого 2019 року № 11 «Про надання згоди на безоплатну 
передачу індивідуально визначеного майна зі спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст Миколаївської області у комунальну власність 
територіальних громад області»; 

 
від 16 травня 2019 року № 2 «Про призначення Могильова О.С. на посаду 

директора оздоровчого центру «Орлятко» Миколаївської обласної ради»; 
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від 16 травня 2019 року № 3 «Про призначення Щукіної Л.В. на посаду 
директора обласного Будинку художньої творчості»; 

 
від 16 травня 2019 року № 4 «Про призначення Юрченко Л.Г. на посаду 

директора Миколаївського обласного центру науково-технічної творчості 
учнівської молоді»; 

 
від 16 травня 2019 року № 5 «Про призначення Андрічук Т.Г. на посаду 

директора Миколаївського обласного Центру туризму, краєзнавства та 
екскурсій учнівської молоді»; 

 
від 16 травня 2019 року № 6 «Про призначення Сироти А.А. на посаду 

директора Миколаївського коледжу музичного мистецтва»; 
 
від 16 травня 2019 року № 7 «Про призначення Барни Ф.П. на посаду 

генерального директора комунального підприємства «Миколаївський 
міжнародний аеропорт» Миколаївської обласної ради»; 

 
від 16 травня 2019 року № 8 «Про призначення Синичків Х.М. на посаду 

директора комунального підприємства «Миколаївська обласна друкарня» 
Миколаївської обласної ради»; 

 
від 16 травня 2019 року № 25 «Про припинення діяльності закладів 

охорони здоров'я Миколаївської обласної ради в результаті реорганізації 
шляхом перетворення у комунальні некомерційні підприємства»; 

 
від 16 травня 2019 року № 29 «Про затвердження містобудівної 

документації «Схема планування території Миколаївської області - внесення 
змін»; 

 
від 16 травня 2019 року № 32 «Про надання згоди на безоплатну передачу 

індивідуально визначеного майна зі спільної власності територіальних громад 
сіл, селищ, міст Миколаївської області у спільну власність територіальних 
громад сіл, селищ Первомайського району»; 

 

від 16 травня 2019 року № 33 «Про надання згоди на безоплатне 
прийняття з державної у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, 
міст Миколаївської області друкованої продукції Національної академії 
педагогічних наук України»; 

 
від 10 вересня 2019 року № 2 «Про припинення діяльності 

Миколаївського обласного Будинку дитини Миколаївської обласної ради в 
результаті реорганізації шляхом перетворення у Комунальне некомерційне 
підприємство «Миколаївський обласний Будинок дитини» Миколаївської 
обласної ради»; 
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від 10 вересня 2019 року № 3 «Про припинення діяльності Миколаївської 
обласної дитячої інфекційної лікарні Миколаївської обласної ради та 
Миколаївської обласної інфекційної лікарні Миколаївської обласної ради 
шляхом їх злиття у Комунальне некомерційне підприємство «Миколаївський 
обласний центр лікування інфекційних хвороб» Миколаївської обласної ради»; 

 

від 10 вересня 2019 року № 4 «Про припинення діяльності 
Миколаївського обласного лікарсько-фізкультурного диспансеру 
Миколаївської обласної ради та Миколаївської обласної лікарні відновного 
лікування Миколаївської обласної ради в результаті реорганізації шляхом їх 
злиття і створення на їх базі Комунального некомерційного підприємства 
«Миколаївський обласний центр медичної реабілітації та спортивної 
медицини» Миколаївської обласної ради»; 
 

від 10 вересня 2019 року № 6 «Про припинення діяльності Миколаївської 
обласної психіатричної лікарні №1 Миколаївської обласної ради, 
Миколаївської обласної психіатричної лікарні №2 Миколаївської обласної 
ради, Миколаївського обласного наркологічного диспансеру Миколаївської 
обласної ради шляхом їх злиття у Комунальне некомерційне підприємство 
«Миколаївський обласний центр психічного здоров’я» Миколаївської обласної 
ради»; 

 

від 10 вересня 2019 року № 7 «Про припинення діяльності 
Миколаївського обласного дитячого туберкульозного санаторію «Дубки» 
Миколаївської обласної ради та Миколаївського обласного дитячого 
кардіоревматологічного санаторію «Південний» Миколаївської обласної ради в 
результаті реорганізації шляхом їх злиття і створення на їх базі Комунального 
некомерційного підприємства «Обласний дитячий центр медичної реабілітації» 
Миколаївської обласної ради»; 

 
від 10 вересня 2019 року № 8 «Про внесення змін до Статуту 

Миколаївського обласного центру здоров’я Миколаївської обласної ради»; 
 
від 18 вересня 2019 року № 1 «Про створення комунальних 

некомерційних підприємств та затвердження їх статутів»; 
 
від 18 вересня 2019 року № 3 «Про надання згоди на безоплатну передачу 

індивідуально визначеного майна зі спільної власності територіальних громад 
сіл, селищ, міст Миколаївської області у комунальну власність територіальних 
громад області»; 

від 13 грудня 2019 року № 4 «Про продовження трудових відносин з 
Герун В.А., директором Комунального підприємства «Миколаївкнига» 
Миколаївської обласної ради»; 
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від 26 грудня 2019 року № 17 «Про організацію звітів депутатів 
Миколаївської обласної ради сьомого скликання»; 

 
від 26 грудня 2019 року № 19 «Про створення комунальних 

некомерційних підприємств та затвердження їх статутів»; 
 
від 12 червня 2020 року № 11 «Про зміну типу та назви Миколаївського 

вищого училища фізичної культури Миколаївської обласної ради та 
затвердження його Статуту»; 

 
від 12 червня 2020 року № 12 «Про зміну типу та назви Комунального 

вищого навчального закладу «Новобузький педагогічний коледж» та 
затвердження його Статуту»; 

 
від 12 червня 2020 року № 13 «Про зміну назви Миколаївського 

обласного Центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді та 
затвердження його Статуту»; 

 
від 12 червня 2020 року № 14 «Про перейменування Миколаївського 

коледжу культури і мистецтв та затвердження його Статуту»; 
 
від 12 червня 2020 року № 15 «Про перейменування Миколаївського 

коледжу музичного мистецтва та затвердження його Статуту»; 
 
від 25 вересня 2020 року № 1 «Про призначення Федорової С.Ф. на 

посаду директора КНП «Миколаївський обласний центр лікування інфекційних 
хвороб» Миколаївської обласної ради. 

 
2. Визнати такими, що втратили чинність, рішення обласної ради: 
 
від 10 вересня 2019 року № 5 «Про припинення діяльності Миколаївської 

обласної бази спеціального медичного постачання Миколаївської обласної ради 
в результаті реорганізації шляхом перетворення у Комунальне некомерційне 
підприємство «Миколаївська обласна база спеціального медичного постачання» 
Миколаївської обласної ради»; 

 
від 10 квітня 2020 року № 1 «Про продовження трудових відносин с 

Федоровою С.Ф., виконувачем обов’язків директора КНП «Миколаївський 
обласний центр лікування інфекційних хвороб» Миколаївської обласної ради». 

 
 
 
 

Голова обласної ради      Вікторія МОСКАЛЕНКО 


