
  

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  
 

П Р О Т О К О Л 
 

засідання постійної комісії обласної ради 
з питань екології, охорони навколишнього середовища та використання 

природних ресурсів 
 
 

15 березня 2018 року   №25 
м. Миколаїв 

Початок: 11.00  
депутатська кімната 

 
Всього членів постійної комісії – 10 
 
Присутні: Власенко А.В., Головчанський А.В., Поліщук Т.М., Ніколенко 

А.А., Казюка О.М., Каражей О.М., Катрич А.П., Резніков І.Б., 
Вовненко Є.В., Крет Ю.В. 

Відсутні:  
Головуючий: Власенко А.В. 

 
Запрошені: Іваненко Олена Олегівна – в.о. начальника управління 

інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 
облдержадміністрації, Машкова Лідія Пилипівна - заступник 
директора департаменту економічного розвитку та регіональної 
політики облдержадміністрації, Іщенко Вадим Павлович - 
директор департаменту фінансів облдержадміністрації, Мац 
Дмитро Анатолійович - в.о. начальника управління екології та 
природних ресурсів облдержадміністрації, Гладков Євген 
Леонідович - начальник управління житлово-комунального 
господарства облдержадміністрації, Богуш Василь 
Олександрович - в.о. комунального підприємства «Дирекція з 
капітального будівництва та реконструкції» Миколаївської 
обласної ради, Панасенко Микола Анатолійович - перший 
заступник начальника головного управління Державної служби 
України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області, 
Єльчієва Оксана Русланівна - заступник директора департаменту 
соціального захисту облдержадміністрації, Гінкул Віктор 
Миколайович – заступник начальника відділу з питань фізичної 
культури і спорту облдержадміністрації, Димитров Михайло 
Федорович – начальник управління культури, національностей 
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та релігій облдержадміністрації, Черненко Оксана Іванівна - 
заступник начальника управління охорони здоров’я 
облдержадміністрації, Удовиченко Олена Олександрівна - 
директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації, 
Твердой Віктор Петрович – заступник директора департаменту 
агропромислового розвитку облдержадміністрації, Фісун Роман 
Павлович - завідувач сектору взаємодії з правоохоронними 
органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації, 
Даніла Віталій Миколайович - т.в.о. начальника управління 
патрульної поліції в Миколаївській області департаменту 
патрульної поліції Національної поліції України, Мураховська 
Людмила Петрівна - начальник відділу з питань організації 
надання адміністративних послуг облдержадміністрації, Бойко 
Геннадій Анатолійович – головний спеціаліст Миколаївського 
обласного управління лісового та мисливського господарства, 
Гайдаржи Валентин Васильович - заступник голови 
облдержадміністрації. 

У засіданні постійної комісії взяли участь Москаленко Вікторія 
Вікторівна – голова обласної ради, Кухта Іван Васильович – перший заступник 
голови обласної ради, Бонь В’ячеслав Валентинович – перший заступник 
голови облдержадміністрації, Кушнір Олександр Валентинович – заступник 
голови облдержадміністрації, Шевченко Євгеній Валерійович – радник голови 
облдержадміністрації, Гранатуров Юрій Ісайович – керівник апарату 
облдержадміністрації. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1. Про затвердження обласної Програми запобігання та лікування серцево-
судинних і судино-мозкових захворювань на 2018-2020 роки. 

Доповідач: Черненко Оксана Іванівна - заступник начальника 
управління охорони здоров’я облдержадміністрації 

2. Про продовження строку дії на період до 2018 року включно обласної 
Програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року.  

Доповідач: Черненко Оксана Іванівна - заступник начальника 
управління охорони здоров’я облдержадміністрації 

3. Про реорганізацію обласної наукової медичної бібліотеки Миколаївської 
обласної ради шляхом приєднання до Миколаївського обласного центру 
здоров’я Миколаївської обласної ради. 

Доповідач: Черненко Оксана Іванівна - заступник начальника 
управління охорони здоров’я облдержадміністрації 
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4. Про внесення змін до Регіональної цільової програми захисту населення і 
територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 
2013-2017 роки, строк дії якої продовжено на період до 2019 року. 

Доповідач: Панасенко Микола Анатолійович - перший заступник 
начальника головного управління Державної служби 
України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області 

5. Про Порядок надання субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам 
на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку об’єднаних 
територіальних громад Миколаївської області. 

Доповідач: Машкова Лідія Пилипівна - заступник директора 
департаменту економічного розвитку та регіональної 
політики облдержадміністрації 

 
6. Про затвердження Порядку відбору, надання та умов використання 

коштів субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію 
мікропроектів місцевого розвитку. 

Доповідач: Машкова Лідія Пилипівна - заступник директора 
департаменту економічного розвитку та регіональної 
політики облдержадміністрації 

 
7. Про затвердження Програми для виконання рішень суду на                  

2018-2020 роки. 
Доповідач: Гайдаржи Валентин Васильович - заступник голови 

облдержадміністрації 
 
8. Про внесення змін і доповнень до Комплексної програми охорони 

довкілля Миколаївської області на 2018-2020 роки. 
Доповідач: Мац Дмитро Анатолійович - в.о. начальника управління 

екології та природних ресурсів облдержадміністрації 
 

9. Про виконання Програми зайнятості населення Миколаївської області на 
період до 2017 року та затвердження Програми зайнятості населення 
Миколаївської області на період до 2020 року включно. 

Доповідач: Єльчієва Оксана Русланівна - заступник директора 
департаменту соціального захисту облдержадміністрації 

 

10. Про внесення змін до Програми розвитку фізичної культури і спорту в 
Миколаївській області на 2014-2018 роки. 

Доповідач: Гінкул Віктор Миколайович – заступник начальника 
відділу з питань фізичної культури і спорту 
облдержадміністрації 

 

11. Про внесення змін до обласної Програми військово-патріотичного 
виховання населення Миколаївської області на 2015-2020 роки. 

Доповідач: Удовиченко Олена Олександрівна - директор департаменту 
освіти і науки облдержадміністрації 
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12. Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку 
Миколаївської області на 2015-2017 роки «Миколаївщина-2017», строк дії якої 
продовжено на період до 2018 року включно. 

 
Доповідач: Твердой Віктор Петрович – заступник директора 

департаменту агропромислового розвитку облдерж-
адміністрації 

 
13. Про внесення змін до рішення обласної ради від 16 жовтня 2009 року 

№16 «Про обласну премію імені Федора Іванова - Героя України». 
Доповідач: Твердой Віктор Петрович – заступник директора 

департаменту агропромислового розвитку облдерж-
адміністрації 

 
14. Про внесення змін та доповнення до обласної Комплексної програми 

профілактики злочинності та вдосконалення системи захисту конституційних 
прав і свобод громадян у Миколаївській області на 2017-2021 роки. 

Доповідачі: Фісун Роман Павлович - завідувач сектору взаємодії з 
правоохоронними органами та оборонної роботи апарату 
облдержадміністрації 
 
Даніла Віталій Миколайович - т.в.о. начальника управління 
патрульної поліції в Миколаївській області департаменту 
патрульної поліції Національної поліції України 

 
15. Про затвердження Регіональної програми інформатизації «Електронна 

Миколаївщина на 2018-2020 роки». 
Доповідач: Мураховська Людмила Петрівна - начальник відділу з 

питань організації надання адміністративних послуг 
облдержадміністрації 

 
16. Про затвердження звіту про виконання обласного бюджету 

Миколаївської області та резервного фонду непередбачених видатків за       
2017 рік. 

Доповідач: Іщенко Вадим Павлович - директор департаменту 
фінансів облдержадміністрації 

 
17. Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на      

2018 рік. 
Доповідач: Іщенко Вадим Павлович - директор департаменту 

фінансів облдержадміністрації 
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18. Про продовження трудових відносин з директором Миколаївського 
навчально-курсового комбінату. 

Доповідач: Гладков Євген Леонідович - начальник управління 
житлово-комунального господарства 
облдержадміністрації 

 
19. Про внесення змін до Статуту комунального підприємства «Дирекція з 

капітального будівництва та реконструкції» Миколаївської обласної ради. 
Доповідач: Богуш Василь Олександрович - в.о. комунального 

підприємства «Дирекція з капітального будівництва та 
реконструкції» Миколаївської обласної ради 

 

20. Про внесення змін до рішення Миколаївської обласної ради                   
від 27.07.2017 №12 «Про надання згоди на безоплатну передачу нерухомого  
майна з державної власності у спільну власність територіальних громад сіл, 
селищ, міст Миколаївської області». 

Доповідач: Гінкул Віктор Миколайович – заступник начальника 
відділу з питань фізичної культури і спорту 
облдержадміністрації 

 

21. Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Верховної 
Ради України щодо внесення змін до Закону України «Про перелік пам’яток 
культурної спадщини, що не підлягають приватизації». 

Доповідач: Димитров Михайло Федорович – начальник управління 
культури, національностей та релігій облдерж-
адміністрації 

 
22. Про перейменування Миколаївського обласного театру ляльок та 

затвердження його Статуту. 
Доповідач: Димитров Михайло Федорович – начальник управління 

культури, національностей та релігій облдерж-
адміністрації 

 
23. Про перейменування Миколаївського державного вищого музичного 

училища та затвердження його Статуту. 
Доповідач: Димитров Михайло Федорович – начальник управління 

культури, національностей та релігій облдерж-
адміністрації 

 
24. Про затвердження Положення про конкурс на посаду керівника 

державного, комунального закладу загальної середньої та позашкільної освіти. 
Доповідач: Удовиченко Олена Олександрівна - директор 

департаменту освіти і науки облдержадміністрації 
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25. Про призначення директора комунального вищого навчального закладу 
«Новобузький педагогічний коледж». 

Доповідач: Удовиченко Олена Олександрівна - директор 
департаменту освіти і науки облдержадміністрації 

 
26. Про внесення змін до рішення обласної ради від 23.09.2016 №9. 
Доповідач: Удовиченко Олена Олександрівна - директор департаменту 

освіти і науки облдержадміністрації 
 
27. Про використання прапора національно-визвольної боротьби 

українського народу на території Миколаївської області. 
Доповідач: Іваненко Олена Олегівна – в.о. начальника управління 

інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 
облдержадміністрації 

 
28. Про організацію звітів депутатів Миколаївської обласної ради. 
Доповідач: Кухта Іван Васильович – перший заступник голови 

обласної ради 
 
29. Про внесення змін до рішення обласної ради від 18 грудня 2015 року №3 

«Про затвердження Положення про постійні комісії Миколаївської обласної 
ради сьомого скликання». 

Доповідач: Кухта Іван Васильович – перший заступник голови 
обласної ради 

 
30. Про внесення змін до складу постійних комісій обласної ради. 
Доповідач: Кухта Іван Васильович – перший заступник голови 

обласної ради 
 
31. Про внесення змін до складу тимчасової контрольної комісії з питань 

контролю за ефективністю використання бюджетних коштів усіх рівнів, які 
виділяються та використовуються на усіх видах ремонтних робіт на дорогах 
Миколаївської області. 

Доповідач: Кухта Іван Васильович – перший заступник голови 
обласної ради 

 
32. Про скасування рішення Миколаївської обласної ради                                                       

від 07 вересня 2012 року № 4. 
Доповідач: Кухта Іван Васильович – перший заступник голови 

обласної ради 
 
33. Про упорядкування структури виконавчого апарату обласної ради. 
Доповідач: Кухта Іван Васильович – перший заступник голови 

обласної ради 
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34. Про звіт постійної комісії обласної ради з питань аграрної політики, 
земельних відносин та соціального розвитку села. 

Доповідач: Власенко Андрій Володимирович – голова постійної 
комісії обласної ради 

 
35. Про звіт постійної комісії обласної ради з питань соціальної політики, 

охорони здоров'я, материнства, дитинства, розвитку зон відпочинку та туризму. 
Доповідач: Власенко Андрій Володимирович – голова постійної 

комісії обласної ради 
36. Про дострокове припинення повноважень депутата обласної ради 

сьомого скликання. 
Доповідач: Власенко Андрій Володимирович – голова постійної 

комісії обласної ради 
 
37. Про визнання повноважень депутата Миколаївської обласної ради 

сьомого скликання замість того, який вибув. 
Доповідач: Власенко Андрій Володимирович – голова постійної 

комісії обласної ради 
 

38. Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Кабінету 
Міністрів України щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 
України № 1094. 

Доповідач: Власенко Андрій Володимирович – голова постійної 
комісії обласної ради 

 
39. Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Кабінету 

Міністрів України щодо недостатності пенсійного забезпечення колишніх 
працівників силових структур. 

Доповідач: Власенко Андрій Володимирович – голова постійної 
комісії обласної ради 
 

40. Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Кабінету 
Міністрів України щодо внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів 
України «Про розподіл коштів, передбачених у державному бюджеті за 
програмою 3111020 «Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг 
загального користування». 

Доповідач: Власенко Андрій Володимирович – голова постійної 
комісії обласної ради 

 
 
Різне. 
 

1. Про надання у користування мисливських угідь Новоодеській районній 
організації «Українського товариства мисливців та рибалок» (площа 44234,4852 
га). 
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Інформує: Бойко Геннадій Анатолійович – головний спеціаліст 
Миколаївського обласного управління лісового та 
мисливського господарства 

 
2. Про надання у користування мисливських угідь Новоодеській 

госпрозрахунковій організації «ГМР» (площа 6787,77 га). 
 

Інформує: Бойко Геннадій Анатолійович – головний спеціаліст 
Миколаївського обласного управління лісового та 
мисливського господарства 

 
3. Про надання у користування мисливських угідь приватному 

підприємству «Веселинівське товариство мисливців та рибалок» (площа 
3355,204 га). 

 
Інформує: Бойко Геннадій Анатолійович – головний спеціаліст 

Миколаївського обласного управління лісового та 
мисливського господарства 

 
Перед голосуванням за порядок денний Катрич А.П. запропонував 

присутнім членам комісії в розділ Різне внести питання щодо Звернення 
депутатів Миколаївської обласної ради до Національного антикорупційного 
бюро України щодо введення на 5 років мораторію на промисловий вилов риби 
та відкликання виданих підприємствам ліцензій з промислового вилову риби у 
річці Південний Буг та Дніпро-Бузькому лимані у межах Миколаївської 
області. 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

одноголосно. 

 
За порядок денний проголосовано 
Всього депутатів -10. 
Присутніх – 10. 
«За» - 7. 
«Утримався» - 3 (Ніколенко А.А., Поліщук Т.М., Крет Ю.В.) 
«Проти» - 0. 
 

СЛУХАЛИ: 1. Про затвердження обласної Програми запобігання та 
лікування серцево-судинних і судино-мозкових захворювань на                              
2018-2020 роки. 

 
Доповідач: Черненко Оксана Іванівна - заступник начальника управління 

охорони здоров’я облдержадміністрації. 
У обговоренні 
взяли участь: 

Власенко А.В., Ніколенко А.А., Казюка О.М., Каражей О.М., 
Катрич А.П., Вовненко Є.В., Крет Ю.В. 
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Проведено голосування.  
Підсумки голосування: Всього членів комісії -10. 

Присутні – 10. 
«За»-9. 
«Утримався»-1. 
«Проти»-0. 

ВИРІШИЛИ: (висновки № 1 додаються). 
 

СЛУХАЛИ: 2. Про продовження строку дії на період до 2018 року 
включно обласної Програми боротьби з онкологічними захворюваннями на 
період до 2016 року. 

 
Доповідач: Черненко Оксана Іванівна - заступник начальника управління 

охорони здоров’я облдержадміністрації. 
У обговоренні 
взяли участь: 

Власенко А.В., Ніколенко А.А., Каражей О.М., Катрич А.П., 
Резніков І.Б. 

 
Проведено голосування. Всього членів комісії -10. 

Присутні – 10. 
«За»-8. 
«Утримався»-2. 
«Проти»-0. 

Підсумки голосування: одноголосно. 
ВИРІШИЛИ: (висновки № 2 додаються). 
 

СЛУХАЛИ: 3. Про реорганізацію обласної наукової медичної бібліотеки 
Миколаївської обласної ради шляхом приєднання до Миколаївського обласного 
центру здоров’я Миколаївської обласної ради. 

 
Доповідач: Черненко Оксана Іванівна - заступник начальника управління 

охорони здоров’я облдержадміністрації. 
У обговоренні 
взяли участь: 

Власенко А.В., Ніколенко А.А., Казюка О.М., Каражей О.М., 
Поліщук І.М. 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: Всього членів комісії -10. 

Присутні – 10. 
«За»-9. 
«Утримався»-1. 
«Проти»-0. 

ВИРІШИЛИ: (висновки № 3 додаються). 
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СЛУХАЛИ: 4. Про внесення змін до Регіональної цільової програми 
захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та 
природного характеру на 2013-2017 роки, строк дії якої продовжено на період 
до 2019 року. 

 
Доповідач: Панасенко Микола Анатолійович - перший заступник 

начальника головного управління Державної служби України 
з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області. 

У обговоренні 
взяли участь: 

Власенко А.В., Ніколенко А.А., Казюка О.М., Резніков І.Б., 
Вовненко Є.В., Поліщук І.М. 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: Всього членів комісії -10. 

Присутні – 9. (Каражей О.М. відсутній). 
«За»-8. 
«Утримався»-1. 
«Проти»-0. 

ВИРІШИЛИ: (висновки № 4 додаються). 
 

СЛУХАЛИ: 5. Про Порядок надання субвенції з обласного бюджету 
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку об’єднаних територіальних громад Миколаївської області. 

 
Доповідач: Машкова Лідія Пилипівна - заступник директора 

департаменту економічного розвитку та регіональної 
політики облдержадміністрації. 

У обговоренні 
взяли участь: 

Власенко А.В., Ніколенко А.А., Казюка О.М., Катрич А.П., 
Резніков І.Б., Вовненко Є.В. 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: одноголосно (Каражей О.М. відсутній). 
ВИРІШИЛИ: (висновки № 5 додаються). 
 

СЛУХАЛИ: 6. Про затвердження Порядку відбору, надання та умов 
використання коштів субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на 
реалізацію мікропроектів місцевого розвитку. 

 
 
Доповідач: Машкова Лідія Пилипівна - заступник директора 

департаменту економічного розвитку та регіональної 
політики облдержадміністрації. 

У обговоренні 
взяли участь: 

Власенко А.В., Казюка О.М., Каражей О.М., Катрич А.П., 
Резніков І.Б., Крет Ю.В., Поліщук І.М. 

 
Проведено голосування.  
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Підсумки голосування: одноголосно (Ніколенко А.А. відсутній). 
ВИРІШИЛИ: (висновки № 6 додаються). 

 
СЛУХАЛИ: 7. Про затвердження Програми для виконання рішень суду 

на 2018-2020 роки. 
 
Доповідач: Гайдаржи Валентин Васильович - заступник голови 

облдержадміністрації. 
У обговоренні 
взяли участь: 

Власенко А.В., Каражей О.М., Катрич А.П., Резніков І.Б., 
Вовненко Є.В., Крет Ю.В. 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: одноголосно (Ніколенко А.А. відсутній). 
ВИРІШИЛИ: (висновки № 7 додаються). 
 

СЛУХАЛИ: 8. Про внесення змін і доповнень до Комплексної програми 
охорони довкілля Миколаївської області на 2018-2020 роки. 

 
Доповідач: Мац Дмитро Анатолійович - в.о. начальника управління 

екології та природних ресурсів облдержадміністрації. 
У обговоренні 
взяли участь: 

Власенко А.В., Ніколенко А.А., Каражей О.М., Катрич А.П., 
Резніков І.Б., Вовненко Є.В., Крет Ю.В. 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: одноголосно. 
ВИРІШИЛИ: (висновки № 8 додаються). 
 

Після розгляду 8 питання Ніколенко А.А. покинув засідання постійної 
комісії. Залишилось 9 членів постійної комісії. 
 

СЛУХАЛИ: 9. Про виконання Програми зайнятості населення 
Миколаївської області на період до 2017 року та затвердження Програми 
зайнятості населення Миколаївської області на період до 2020 року включно. 

 
Доповідач: Єльчієва Оксана Русланівна - заступник директора 

департаменту соціального захисту облдержадміністрації. 
У обговоренні 
взяли участь: 

Власенко А.В., Каражей О.М., Резніков І.Б., Вовненко Є.В., 
Крет Ю.В., Поліщук І.М. 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: одноголосно. 
ВИРІШИЛИ: (висновки № 9 додаються). 
 

СЛУХАЛИ: 10. Про внесення змін до Програми розвитку фізичної 
культури і спорту в Миколаївській області на 2014-2018 роки. 
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Доповідач: Гінкул Віктор Миколайович – заступник начальника відділу з 
питань фізичної культури і спорту облдержадміністрації. 

У обговоренні 
взяли участь: 

Власенко А.В., Каражей О.М., Резніков І.Б., Вовненко Є.В., 
Поліщук І.М. 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: одноголосно. 
ВИРІШИЛИ: (висновки № 10 додаються). 

 
СЛУХАЛИ: 11. Про внесення змін до обласної Програми військово-

патріотичного виховання населення Миколаївської області на 2015-2020 роки. 
 
Доповідач: Удовиченко Олена Олександрівна - директор департаменту 

освіти і науки облдержадміністрації. 
У обговоренні 
взяли участь: 

 
Власенко А.В., Каражей О.М., Резніков І.Б., Вовненко Є.В. 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: одноголосно. 
ВИРІШИЛИ: (висновки № 11 додаються). 
 

СЛУХАЛИ: 12. Про внесення змін до Програми економічного і 
соціального розвитку Миколаївської області на 2015-2017 роки 
«Миколаївщина-2017», строк дії якої продовжено на період до 2018 року 
включно. 

 
Доповідач: Твердой Віктор Петрович – заступник директора 

департаменту агропромислового розвитку облдерж-
адміністрації. 

У обговоренні 
взяли участь: 

Власенко А.В., Казюка О.М., Каражей О.М., Резніков І.Б., 
Вовненко Є.В., Крет Ю.В., Поліщук І.М. 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: одноголосно. 
ВИРІШИЛИ: (висновки № 12 додаються). 
 

СЛУХАЛИ: 13. Про внесення змін до рішення обласної ради від 16 
жовтня 2009 року №16 «Про обласну премію імені Федора Іванова - Героя 
України». 

Доповідач: Твердой Віктор Петрович – заступник директора 
департаменту агропромислового розвитку облдерж-
адміністрації. 

У обговоренні 
взяли участь: 

Власенко А.В., Резніков І.Б., Вовненко Є.В., Крет Ю.В., 
Поліщук І.М. 
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Проведено голосування.  
Підсумки голосування: одноголосно. 
ВИРІШИЛИ: (висновки № 13 додаються). 
 

СЛУХАЛИ: 14. Про внесення змін та доповнення до обласної 
Комплексної програми профілактики злочинності та вдосконалення системи 
захисту конституційних прав і свобод громадян у Миколаївській області на 
2017-2021 роки. 

 
Доповідачі: Фісун Роман Павлович - завідувач сектору взаємодії з 

правоохоронними органами та оборонної роботи апарату 
облдержадміністрації. 
Даніла Віталій Миколайович - т.в.о. начальника управління 
патрульної поліції в Миколаївській області департаменту 
патрульної поліції Національної поліції України. 

У обговоренні 
взяли участь: 

Власенко А.В., Ніколенко А.А., Казюка О.М., Каражей О.М., 
Крет Ю.В., Поліщук І.М. 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: одноголосно. 
ВИРІШИЛИ: (висновки № 13 додаються). 

 
СЛУХАЛИ: 15. Про затвердження Регіональної програми інформатизації 

«Електронна Миколаївщина на 2018-2020 роки». 
 

Доповідач: Мураховська Людмила Петрівна - начальник відділу з питань 
організації надання адміністративних послуг 
облдержадміністрації. 

У обговоренні 
взяли участь: 

Власенко А.В., Ніколенко А.А., Казюка О.М., Каражей О.М., 
Резніков І.Б. 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: одноголосно. 
ВИРІШИЛИ: (висновки № 15 додаються). 

Після розгляду 15 питання Резніков І.Б. покинув засідання постійної 
комісії. Залишилось 8 членів постійної комісії. 
 

СЛУХАЛИ: 16. Про затвердження звіту про виконання обласного 
бюджету Миколаївської області та резервного фонду непередбачених видатків 
за 2017 рік. 

 
Доповідач: Іщенко Вадим Павлович - директор департаменту фінансів 

облдержадміністрації. 
У обговоренні 
взяли участь: 

Власенко А.В., Ніколенко А.А., Казюка О.М., Каражей О.М., 
Резніков І.Б., Вовненко Є.В., Крет Ю.В. 
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Проведено голосування.  
Підсумки голосування: одноголосно. 
ВИРІШИЛИ: (висновки № 16 додаються). 
 

СЛУХАЛИ: 17. Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської 
області на 2018 рік. 
 

Доповідач: Іщенко Вадим Павлович - директор департаменту фінансів 
облдержадміністрації. 

У обговоренні 
взяли участь: 

 
Власенко А.В., Каражей О.М., Катрич А.П., Поліщук І.М. 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: одноголосно. 
ВИРІШИЛИ: (висновки № 17 додаються). 
 

СЛУХАЛИ: 18. Про продовження трудових відносин з директором 
Миколаївського навчально-курсового комбінату. 

  
Доповідач: Гладков Євген Леонідович - начальник управління житлово-

комунального господарства облдержадміністрації. 
У обговоренні 
взяли участь: 

 
Власенко А.В., Казюка О.М., Каражей О.М., Катрич А.П. 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: одноголосно. 
ВИРІШИЛИ: (висновки № 18 додаються). 

 
СЛУХАЛИ: 19. Про внесення змін до Статуту комунального 

підприємства «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції» 
Миколаївської обласної ради. 
 

Доповідач: Богуш Василь Олександрович - в.о. комунального 
підприємства «Дирекція з капітального будівництва та 
реконструкції» Миколаївської обласної ради. 

У обговоренні 
взяли участь: 

 
Власенко А.В., Казюка О.М., Каражей О.М., Катрич А.П. 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: одноголосно. 
ВИРІШИЛИ: (висновки № 19 додаються). 
 

СЛУХАЛИ: 20. Про внесення змін до рішення Миколаївської обласної 
ради від 27.07.2017 №12 «Про надання згоди на безоплатну передачу 
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нерухомого  майна з державної власності у спільну власність територіальних 
громад сіл, селищ, міст Миколаївської області». 

 
Доповідач: Гінкул Віктор Миколайович – заступник начальника відділу з 

питань фізичної культури і спорту облдержадміністрації. 
У обговоренні 
взяли участь: 

Власенко А.В., Казюка О.М., Каражей О.М., Вовненко Є.В., 
Крет Ю.В. 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: одноголосно. 
ВИРІШИЛИ: (висновки № 20 додаються). 
 

СЛУХАЛИ: 21. Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до 
Верховної Ради України щодо внесення змін до Закону України «Про перелік 
пам’яток культурної спадщини, що не підлягають приватизації». 
 

Доповідач: Бойченко Віталій Борисович – заступник начальника 
управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації. 

У обговоренні 
взяли участь: 

 
Власенко А.В., Казюка О.М., Катрич А.П., Вовненко Є.В. 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: одноголосно. 
ВИРІШИЛИ: (висновки № 21 додаються). 
 

СЛУХАЛИ: 22. Про перейменування Миколаївського обласного театру 
ляльок та затвердження його Статуту. 
 

Доповідач: Бойченко Віталій Борисович – заступник начальника 
управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації. 

У обговоренні 
взяли участь: 

 
Власенко А.В., Казюка О.М., Катрич А.П., Поліщук І.М. 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: одноголосно. 
ВИРІШИЛИ: (висновки № 22 додаються). 
 

СЛУХАЛИ: 23. Про перейменування Миколаївського державного вищого 
музичного училища та затвердження його Статуту. 
 

Доповідач: Бойченко Віталій Борисович – заступник начальника 
управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації. 
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У обговоренні 
взяли участь: 

 
Власенко А.В., Катрич А.П., Каражей О.М., Вовненко Є.В. 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: одноголосно. 
ВИРІШИЛИ: (висновки № 23 додаються). 
 

СЛУХАЛИ: 24. Про затвердження Положення про конкурс на посаду 
керівника державного, комунального закладу загальної середньої та 
позашкільної освіти. 

 
Доповідач: Удовиченко Олена Олександрівна - директор департаменту 

освіти і науки облдержадміністрації. 
У обговоренні 
взяли участь: 

 
Власенко А.В., Казюка О.М., Каражей О.М., Крет Ю.В. 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: одноголосно. 
ВИРІШИЛИ: (висновки № 24 додаються). 

 
СЛУХАЛИ: 25. Про призначення директора комунального вищого 

навчального закладу «Новобузький педагогічний коледж». 
 

Доповідач: Удовиченко Олена Олександрівна - директор департаменту 
освіти і науки облдержадміністрації. 

У обговоренні 
взяли участь: 

 
Власенко А.В., Казюка О.М., Каражей О.М., Вовненко Є.В. 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: одноголосно. 
ВИРІШИЛИ: (висновки № 25 додаються). 

 
 
СЛУХАЛИ: 26. Про внесення змін до рішення обласної ради від 

23.09.2016 №9. 
 
Доповідач: Удовиченко Олена Олександрівна - директор департаменту 

освіти і науки облдержадміністрації. 
У обговоренні 
взяли участь: 

 
Власенко А.В., Каражей О.М., Вовненко Є.В., Крет Ю.В. 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: одноголосно. 
ВИРІШИЛИ: (висновки № 26 додаються). 
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СЛУХАЛИ: 27. Про використання прапора національно-визвольної 
боротьби українського народу на території Миколаївської області. 

 
Доповідач: Іваненко Олена Олегівна – в.о. начальника управління 

інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 
облдержадміністрації. 

У обговоренні 
взяли участь: 

 
Власенко А.В., Казюка О.М., Катрич А.П., Каражей О.М. 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: одноголосно. 
ВИРІШИЛИ: (висновки № 27 додаються). 
 

СЛУХАЛИ: 28. Про організацію звітів депутатів Миколаївської обласної 
ради. 

 
Доповідач: Кухта Іван Васильович – перший заступник голови обласної 

ради. 
У обговоренні 
взяли участь: 

 
Власенко А.В., Катрич А.П., Вовненко Є.В., Крет Ю.В. 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: одноголосно (Каражей О.М. відсутній). 
ВИРІШИЛИ: (висновки № 28 додаються). 
 

СЛУХАЛИ: 29. Про внесення змін до рішення обласної ради від 18 
грудня 2015 року №3 «Про затвердження Положення про постійні комісії 
Миколаївської обласної ради сьомого скликання». 
 

Доповідач: Кухта Іван Васильович – перший заступник голови обласної 
ради. 

У обговоренні 
взяли участь: 

 
Власенко А.В., Катрич А.П., Вовненко Є.В., Поліщук І.М. 

 

Проведено голосування.  
Підсумки голосування: одноголосно (Каражей О.М. відсутній). 
ВИРІШИЛИ: (висновки № 29 додаються). 
 

СЛУХАЛИ: 30. Про внесення змін до складу постійних комісій обласної 
ради. 

 
Доповідач: Кухта Іван Васильович – перший заступник голови обласної 

ради. 
У обговоренні 
взяли участь: 

 
Власенко А.В., Казюка О.М., Катрич А.П., Вовненко Є.В. 
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Проведено голосування.  
Підсумки голосування: одноголосно (Каражей О.М. відсутній). 
ВИРІШИЛИ: (висновки № 30 додаються). 
 

СЛУХАЛИ: 31. Про внесення змін до складу тимчасової контрольної 
комісії з питань контролю за ефективністю використання бюджетних коштів 
усіх рівнів, які виділяються та використовуються на усіх видах ремонтних робіт 
на дорогах Миколаївської області. 

 
Доповідач: Кухта Іван Васильович – перший заступник голови обласної 

ради. 
У обговоренні 
взяли участь: 

 
Власенко А.В., Катрич А.П., Вовненко Є.В., Крет Ю.В. 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: одноголосно (Каражей О.М. відсутній). 
ВИРІШИЛИ: (висновки № 31 додаються). 
 

СЛУХАЛИ: 32. Про скасування рішення Миколаївської обласної ради                                                       
від 07 вересня 2012 року № 4. 

Доповідач: Кухта Іван Васильович – перший заступник голови обласної 
ради. 

У обговоренні 
взяли участь: 

 
Власенко А.В., Казюка О.М., Катрич А.П., Вовненко Є.В. 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: одноголосно (Каражей О.М. відсутній). 
ВИРІШИЛИ: (висновки № 32 додаються). 
 

СЛУХАЛИ: 33. Про упорядкування структури виконавчого апарату 
обласної ради. 

Доповідач: Кухта Іван Васильович – перший заступник голови обласної 
ради. 

У обговоренні 
взяли участь: 

 
Власенко А.В., Катрич А.П., Вовненко Є.В. 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: одноголосно (Каражей О.М. відсутній). 
ВИРІШИЛИ: (висновки № 33 додаються). 
 

СЛУХАЛИ: 34. Про звіт постійної комісії обласної ради з питань аграрної 
політики, земельних відносин та соціального розвитку села. 

Доповідач: Власенко Андрій Володимирович – голова постійної комісії 
обласної ради. 

У обговоренні 
взяли участь: 

 
Власенко А.В., Вовненко Є.В., Крет Ю.В., Поліщук Т.М. 
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Проведено голосування.  
Підсумки голосування: одноголосно (Каражей О.М. відсутній). 
ВИРІШИЛИ: (висновки № 34 додаються). 
 

СЛУХАЛИ: 35. Про звіт постійної комісії обласної ради з питань 
соціальної політики, охорони здоров'я, материнства, дитинства, розвитку зон 
відпочинку та туризму. 

Доповідач: Власенко Андрій Володимирович – голова постійної комісії 
обласної ради. 

У обговоренні 
взяли участь: 

 
Власенко А.В., Катрич А.П., Поліщук Т.М., Вовненко Є.В. 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: одноголосно (Каражей О.М. відсутній). 
ВИРІШИЛИ: (висновки № 35 додаються). 
 

СЛУХАЛИ: 36. Про дострокове припинення повноважень депутата 
обласної ради сьомого скликання. 

Доповідач: Власенко Андрій Володимирович – голова постійної комісії 
обласної ради. 

У обговоренні 
взяли участь: 

Власенко А.В., Катрич А.П., Каражей О.М., Вовненко Є.В., 
Крет Ю.В. 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: одноголосно. 
ВИРІШИЛИ: (висновки № 36 додаються). 
 

СЛУХАЛИ: 37. Про визнання повноважень депутата Миколаївської 
обласної ради сьомого скликання замість того, який вибув. 

Доповідач: Власенко Андрій Володимирович – голова постійної комісії 
обласної ради. 

У обговоренні 
взяли участь: 

 
Власенко А.В., Катрич А.П., Каражей О.М., Крет Ю.В. 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: одноголосно. 
ВИРІШИЛИ: (висновки № 37 додаються). 
 

СЛУХАЛИ: 38. Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до 
Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до постанови Кабінету 
Міністрів України № 1094. 

Доповідач: Власенко Андрій Володимирович – голова постійної комісії 
обласної ради. 

У обговоренні 
взяли участь: 

Власенко А.В., Поліщук Т.М., Казюка О.М., Катрич А.П., 
Каражей О.М., Вовненко Є.В. 
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Проведено голосування.  
Підсумки голосування: одноголосно. 
ВИРІШИЛИ: (висновки № 38 додаються). 
 

СЛУХАЛИ: 39. Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до 
Кабінету Міністрів України щодо недостатності пенсійного забезпечення 
колишніх працівників силових структур. 

Доповідач: Власенко Андрій Володимирович – голова постійної комісії 
обласної ради. 

У обговоренні 
взяли участь: 

 
Власенко А.В., Поліщук Т.М., Катрич А.П., Каражей О.М. 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: одноголосно. 
ВИРІШИЛИ: (висновки № 39 додаються). 
 

СЛУХАЛИ: 40. Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до 
Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до розпорядження Кабінету 
Міністрів України «Про розподіл коштів, передбачених у державному бюджеті 
за програмою 3111020 «Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг 
загального користування». 

Доповідач: Власенко Андрій Володимирович – голова постійної комісії 
обласної ради. 

У обговоренні 
взяли участь: 

Власенко А.В., Казюка О.М., Каражей О.М., Вовненко Є.В., 
Поліщук Т.М. 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: одноголосно. 
ВИРІШИЛИ: (висновки № 40 додаються). 
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Різне. 
 

СЛУХАЛИ: 1. Про надання у користування мисливських угідь 
Новоодеській районній організації «Українського товариства мисливців та 
рибалок» (площа 44234,4852 га). 

Інформує: Бойко Геннадій Анатолійович – головний спеціаліст 
Миколаївського обласного управління лісового та 
мисливського господарства. 

У обговоренні 
взяли участь: 

Власенко А.В., Вовненко Є.В., Каражей О.М., Казюка О.М., 
Крет Ю.В. 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: (рекомендації № 1 додаються). 
 
СЛУХАЛИ: 2. Про надання у користування мисливських угідь 

Новоодеській госпрозрахунковій організації «ГМР» (площа 6787,77 га). 
Інформує: Бойко Геннадій Анатолійович – головний спеціаліст 

Миколаївського обласного управління лісового та 
мисливського господарства. 

У обговоренні 
взяли участь: 

Власенко А.В., Вовненко Є.В., Каражей О.М., Казюка О.М., 
Крет Ю.В. 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: (рекомендації № 2 додаються). 
 

СЛУХАЛИ: 3. Про надання у користування мисливських угідь 
приватному підприємству «Веселинівське товариство мисливців та рибалок» 
(площа 3355,204 га). 
 

Інформує: Мац Дмитро Анатолійович - в.о. начальника управління 
екології та природних ресурсів облдержадміністрації. 

У обговоренні 
взяли участь: 

Власенко А.В., Вовненко Є.В., Каражей О.М., Казюка О.М., 
Крет Ю.В. 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: (рекомендації № 3 додаються). 
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СЛУХАЛИ: 4. Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до 
Національного антикорупційного бюро України щодо введення на 5 років 
мораторію на промисловий вилов риби та відкликання виданих підприємствам 
ліцензій з промислового вилову риби у річці Південний Буг та Дніпро-Бузькому 
лимані у межах Миколаївської області. 

 
Інформує: Катрич Анатолій Петрович – депутат обласної ради. 

У обговоренні 
взяли участь: 

 
Власенко А.В., Вовненко Є.В., Каражей О.М., Казюка О.М. 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: (рекомендації № 4 додаються). 
 
 

В ході проведення засідання комісії головуючий довів до відома 
депутатів таку інформацію: «Про лист Львівської обласної ради № 02-вих-1501 
від 26.12.2017 про скерування рішення Львівської обласної ради «Про 
звернення Львівської обласної ради до КМУ, ВРУ щодо розподілу коштів 
екологічного податку». 

Після обговорення зазначеного питання було вирішено інформацію взяти 
до відома та повернутися до її розгляду на наступних засіданнях постійної 
комісії обласної ради із запрошенням відповідних фахівців. 
 
 
 
Голова 
постійної комісії обласної ради 
 

 
                                 А.В. Власенко 

Секретар 
постійної комісії обласної ради 

 
                                    А.П. Катрич 

 



 

 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

з питань екології, охорони навколишнього середовища та використання 
природних ресурсів 

 
 
 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 
 
15 березня 2018 року Миколаїв № 1 
 
Про надання у користування мисливських 
угідь Новоодеській районній організації 
«Українського товариства мисливців та 
рибалок» (площа 44234,4852 га) 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію з цього питання, на підставі 

положень Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 
мисливське господарство та полювання», «Про тваринний світ», враховуючи 
подання Державного агентства лісових ресурсів України та лист Новоодеської 
районної організації «Українського товариства мисливців та рибалок»              
№ 02-02/18 від 28.02.2018, лист Новоодеської районної організації 
«Українського товариства мисливців і рибалок» № 02-02/18 від 28.02.2018 та 
лист ТОВ «Гур’ївське Мисливство» № 14 від 12.03.2018, постійна комісія 
обласної ради 

 
ВИРІШИЛА: 

 
Рекомендувати Миколаївському обласному управлінню лісового та 

мисливського господарства надати постійній комісії роз’яснення щодо 
можливості надання у користування мисливських угідь Новоодеській районній 
організації «Українського товариства мисливців та рибалок», враховуючи лист 
ТОВ «Гур’ївське Мисливство». 

Крім цього, проконтролювати наявність та актуальність всієї необхідної 
документації, згідно з чинним законодавством, у Новоодеської районної 
організації «Українського товариства мисливців та рибалок» на отримання 
відповідного погодження обласної ради для ведення мисливського 
господарства. 
 
Голова 
постійної комісії обласної ради       А.В. Власенко 



 

 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

з питань екології, охорони навколишнього середовища та використання 
природних ресурсів 

 
 
 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 
 
15 березня 2018 року Миколаїв № 2 
 
 
Про надання у користування мисливських 
угідь Новоодеській госпрозрахунковій 
організації «ГМР» (площа 6787,77 га) 

 
 
Заслухавши та обговоривши інформацію з цього питання, на підставі 

положень Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 
мисливське господарство та полювання», «Про тваринний світ», враховуючи 
подання Державного агентства лісових ресурсів України, постійна комісія 
обласної ради 

 
 

ВИРІШИЛА:  
 
 
Рекомендувати Миколаївському обласному управлінню лісового та 

мисливського господарства надати постійній комісії роз’яснення щодо 
можливості надання у користування мисливських угідь Новоодеській 
госпрозрахунковій організації «ГМР». 

Крім цього, проконтролювати наявність всієї необхідної та актуальної 
документації, згідно з чинним законодавством, у Новоодеської районної 
організації «Українського товариства мисливців та рибалок» на отримання 
відповідного погодження обласної ради для ведення мисливського 
господарства. 
 
 
Голова 
постійної комісії обласної ради       А.В. Власенко 



 

 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

з питань екології, охорони навколишнього середовища та використання 
природних ресурсів 

 
 
 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 
 
15 березня 2018 року Миколаїв № 3 
 
Про надання у користування мисливських 
угідь приватному підприємству 
«Веселинівське товариство мисливців та 
рибалок» (площа 3355,204 га) 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію з цього питання, на підставі 

положень Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 
мисливське господарство та полювання», «Про тваринний світ», враховуючи 
подання Державного агентства лісових ресурсів України, лист приватного 
підприємства «Веселинівське ТМР» № 24 від 14.03.2018, постійна комісія 
обласної ради 

 
 

ВИРІШИЛА: 
 
 
Миколаївському обласному управлінню лісового та мисливського 

господарства надати постійній комісії роз’яснення щодо можливості надання у 
користування мисливських угідь приватному підприємству «Веселинівське 
товариство мисливців та рибалок» площею 3355,204 га. 

 
 
 
 

Голова 
постійної комісії обласної ради       А.В. Власенко 



 

 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

з питань екології, охорони навколишнього середовища та використання 
природних ресурсів 

 
 
 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 
 
15 березня 2018 року Миколаїв № 4 
 
 
Про Звернення депутатів Миколаївської обласної 
ради до Національного антикорупційного бюро 
України щодо введення на 5 років мораторію на 
промисловий вилов риби та відкликання виданих 
підприємствам ліцензій з промислового вилову 
риби у річці Південний Буг та Дніпро-Бузькому 
лимані у межах Миколаївської області 
 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, постійна комісія 
обласної ради 
 
 
ВИРІШИЛА:  
 
 

Внести питання на розгляд дев’ятнадцятої сесії обласної ради сьомого 
скликання. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Голова 
постійної комісії обласної ради       А.В. Власенко 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань екології, охорони навколишнього   
середовища та використання природних ресурсів 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
15 березня 2018 року Миколаїв № 1 
 
Про затвердження обласної Програми запобігання 
та лікування серцево-судинних і судино-мозкових 
захворювань на 2018-2020 роки 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, враховуючи лист 
облдержадміністрації щодо внесення його на розгляд дев’ятнадцятої сесії 
обласної ради, постійна комісія обласної ради 

 
 

ВИРІШИЛА: 
 
 
Внести питання на розгляд дев’ятнадцятої сесії обласної ради сьомого 

скликання з урахуванням висновків постійної комісії з питань соціальної 
політики, охорони здоров'я, материнства, дитинства, розвитку зон відпочинку 
та туризму. 
 
 
 
 
 
Голова 
постійної комісії обласної ради      А.В. Власенко 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань екології, охорони навколишнього   
середовища та використання природних ресурсів 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
15 березня 2018 року Миколаїв № 2 
 
Про продовження строку дії на період до 
2018 року включно обласної Програми 
боротьби з онкологічними захворюваннями 
на період до 2016 року 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, враховуючи лист 
облдержадміністрації щодо внесення його на розгляд дев’ятнадцятої сесії 
обласної ради, враховуючи лист управління Південного офісу 
Держаудитслужби в Миколаївській області № 15-14-04-13-13/114 від                     
05 січня 2018 року про результати державного фінансового аудиту виконання 
бюджетних програм, спрямованих на забезпечення заходів з лікування 
онкологічних хворих, постійна комісія обласної ради 
 
ВИРІШИЛА:  
 

1. Рекомендувати управлінню охорони здоров'я облдержадміністрації: 
1.1. Прозвітувати на наступному засіданні профільної постійної комісії 

щодо виконання заходів Програми боротьби з онкологічними захворюваннями 
на період до 2016 року за 2016-2017 роки. 

1.2. Відпрацювати алгоритм забезпечення онкохворих у Миколаївській 
області безкоштовними ліками для хіміотерапії. 

 
2. Підтримати висновки постійної комісії обласної ради з питань 

соціальної політики, охорони здоров'я, материнства, дитинства, розвитку зон 
відпочинку та туризму з цього питання. 
 
 
 
Голова 
постійної комісії обласної ради      А.В. Власенко 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань екології, охорони навколишнього   
середовища та використання природних ресурсів 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
15 березня 2018 року Миколаїв № 3 
 
Про реорганізацію обласної наукової медичної 
бібліотеки Миколаївської обласної ради шляхом 
приєднання до Миколаївського обласного 
центру здоров’я Миколаївської обласної ради 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, враховуючи лист 
облдержадміністрації щодо внесення його на розгляд дев’ятнадцятої сесії 
обласної ради, постійна комісія обласної ради  
 
 
ВИРІШИЛА: 

 
 
Внести питання на розгляд дев’ятнадцятої сесії обласної ради сьомого 

скликання. 
 
 
 
 
 
Голова 
постійної комісії обласної ради      А.В. Власенко 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань екології, охорони навколишнього   
середовища та використання природних ресурсів 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
15 березня 2018 року Миколаїв № 4 
 
 
Про внесення змін до Регіональної цільової  
програми захисту населення і територій від 
надзвичайних ситуацій техногенного та 
природного характеру на 2013-2017 роки, строк 
дії якої продовжено на період до 2019 року 
 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, враховуючи лист 
облдержадміністрації щодо внесення його на розгляд дев’ятнадцятої сесії 
обласної ради, постійна комісія обласної ради 

 
 

ВИРІШИЛА:  
 
 
1. Рекомендувати головному управлінню Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій у Миколаївській області вирішити питання щодо 
забезпечення міста Нова Одеса місцем для забору води при винекненні 
пожежонебезпечних ситуацій. 

 
2. Внести питання на розгляд дев’ятнадцятої сесії обласної ради сьомого 

скликання. 
 
 
 
 
Голова 
постійної комісії обласної ради      А.В. Власенко 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань екології, охорони навколишнього 
середовища та використання природних ресурсів 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
15 березня 2018 року Миколаїв № 5 
 
 
Про Порядок надання субвенції з обласного 
бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів 
щодо соціально-економічного розвитку об’єднаних 
територіальних громад Миколаївської області 
 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, враховуючи лист 
облдержадміністрації щодо внесення його на розгляд дев’ятнадцятої сесії 
обласної ради, постійна комісія обласної ради  

 
 

ВИРІШИЛА:  
 
 
1. Рекомендувати облдержадміністрації включити до складу конкурсної 

комісії з відбору проектів, що фінансуватимуться за рахунок субвенції з 
обласного бюджету місцевим бюджетам депутатів обласної ради, у тому числі 
представника від постійної комісії з питань екології, охорони навколишнього 
середовища та використання природних ресурсів обласної ради – депутата 
обласної ради Ніколенка А.А. 

 
2. Внести питання на розгляд дев’ятнадцятої сесії обласної ради сьомого 

скликання з урахуванням висновків постійної комісії обласної ради з питань 
регіонального розвитку, планування, бюджету, фінансів та інвестицій. 
 
 
 
 
 
Голова 
постійної комісії обласної ради       А.В. Власенко 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань екології, охорони навколишнього   
середовища та використання природних ресурсів 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
15 березня 2018 року Миколаїв № 6 
 
Про затвердження Порядку відбору, надання та 
умов використання коштів субвенції з 
обласного бюджету місцевим бюджетам на 
реалізацію мікропроектів місцевого розвитку 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, враховуючи лист 
облдержадміністрації щодо внесення його на розгляд дев’ятнадцятої сесії 
обласної ради, постійна комісія обласної ради  

 
 

ВИРІШИЛА:  
 
 
1. Облдержадміністрації включити до складу Комісії з відбору 

мікропроектів місцевого розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок 
субвенції з обласного бюджету депутатів обласної ради, у тому числі 
представника від постійної комісії з питань екології, охорони навколишнього 
середовища та використання природних ресурсів обласної ради – депутата 
обласної ради Ніколенка А.А. 

 
2. Внести питання на розгляд дев’ятнадцятої сесії обласної ради сьомого 

скликання за умови погодження юридичним відділом виконавчого апарату 
облпасної ради. 
 
 
 
 
 
Голова 
постійної комісії обласної ради      А.В. Власенко 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань екології, охорони навколишнього   
середовища та використання природних ресурсів 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
15 березня 2018 року Миколаїв № 7 
 
Про затвердження Програми для 
виконання рішень суду на 2018-2020 роки 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, враховуючи лист 
облдержадміністрації щодо внесення його на розгляд дев’ятнадцятої сесії 
обласної ради, постійна комісія обласної ради  

 
 

ВИРІШИЛА:  
 
 
Внести питання на розгляд дев’ятнадцятої сесії обласної ради сьомого 

скликання за умови погодження юридичним відділом виконавчого апарату 
обласної ради. 
 
 
 
 
Голова 
постійної комісії обласної ради      А.В. Власенко 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань екології, охорони навколишнього   
середовища та використання природних ресурсів 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
15 березня 2018 року Миколаїв № 8 
 
 
Про внесення змін і доповнень до 
Комплексної програми охорони довкілля 
Миколаївської області на 2018-2020 роки 
 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, враховуючи лист 
облдержадміністрації щодо внесення його на розгляд дев’ятнадцятої сесії 
обласної ради, відповідно до пункту 16 частини першої статті 43 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Верховної Ради 
України від 05 березня 1998 року № 188/98-ВР «Про Основні напрями 
державної політики України у галузі охорони довкілля, використання 
природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки», Закону України 
«Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на 
період до 2020 року», відповідно до пункту «д» частини першої статті 15 
Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища, 
постійна комісія обласної ради 

 
 

КОНСТАТУЄ: 
 
 
Проектом вищезазначеного рішення пропонується внесення змін та 

доповнень у додатки 2, 3, 4 до Комплексної програми охорони довкілля 
Миколаївської області на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням обласної 
ради від 21 грудня 2017 року № 22, а саме: 

- уточнення джерел фінансування, періоду, в якому передбачено 
виділення фінансових ресурсів, та їх обсягів на реалізацію заходів 1.2, 1.17; 

- доповнення заходами 1.18, 1.19, 1.20. 
На реалізацію заходів 1.18, 1.19, 1.20 передбачено виділення фінансових 

ресурсів з обласного бюджету у 2018 році в сумі 5000,0 тис. грн., 
5000,0 тис. грн., 400,0 тис. грн. відповідно, в загальній сумі 10400,0 тис. грн. 
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За результатами розгляду запропонованих змін встановлено, що зазначені 
зміни відповідають вимогам пункту 3.1 Розділу 3 Порядку планування і 
використання коштів обласного цільового фонду охорони навколишнього 
природного середовища, затвердженого рішенням обласної ради від 25.03.2011 
№ 5 та Переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів, 
затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 N 1147. 

Разом з цим, встановлено, що видатки на реалізацію заходу 1.2 
«Реконструкція ділянки напірного каналізаційного колектора насосної станції 
каналізації «ПТУ» - насосної станції каналізації «Південна» у м. Первомайськ 
Миколаївської області» в сумі 1323,514 тис. грн. рішенням про обласний 
бюджет на 2018 рік та проектом рішення «Про внесення змін до обласного 
бюджету Миколаївської області на 2018 рік» не передбачено, що також 
свідчить про неврахування рекомендацій постійної комісії обласної ради з 
питань екології, охорони навколишнього середовища та використання 
природних ресурсів від 21.02.2018 № 1 (пункти 3.1, 7.2). 

Також має місце неузгодженість додатків до проекту рішення «Про 
внесення змін і доповнень до Комплексної програми охорони довкілля 
Миколаївської області на 2018-2020 роки», а саме проведення видатків на 
реалізацію заходу 1.17 передбачено у 2019 році, тоді як згідно з Розрахунком 
очікуваних результатів Комплексної програми (додаток 3 до проекту рішення) 
виконання заходу передбачено у 2018 році. 

Крім цього, проектом рішення «Про внесення змін і доповнень до 
Комплексної програми охорони довкілля Миколаївської області на 2018-2020 
роки» не передбачено коригування Паспорту Комплексної програми та 
загальних обсягів фінансування програми з урахуванням запропонованих змін 
та доповнень. 

Враховуючи вищевикладене, проект рішення «Про внесення змін і 
доповнень до Комплексної програми охорони довкілля Миколаївської області 
на 2018-2020 роки» потребує відповідного доопрацювання. 

Крім цього, реалізація заходу 1.2 Комплексної програми потребує змін до 
рішення про обласний бюджет в частині Переліку об'єктів та заходів, видатки 
на які у 2018 році будуть проводитися за рахунок коштів обласного цільового 
фонду охорони навколишнього природного середовища (додаток до рішення 
про обласний бюджет). 

 
 

ВИРІШИЛА: 
 
1. Рекомендувати облдержадміністрації: 
1.1. Видатки обласного бюджету в сумі 5 млн. грн., передбачені на 2019 

рік проектом рішення про внесення змін і доповнень до Комплексної програми 
охорони довкілля Миколаївської області на 2018-2020 роки, перенести на 2018 
рік у разі розробки коригування проектно-кошторисної документації та 
проведення експертизи на виконання заходу 1.17 Додатка 1. 
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2.1. В джерелах фінансування заходу 1.17 Додатка 1 слова «інші місцеві 
бюджети» замінити словами «на умовах співфінансування з обласного бюджету 
та інших місцевих бюджетів» в сумі 550 тис. грн. 

 
2. Внести проект рішення на розгляд дев’ятнадцятої сесії обласної ради 

сьомого скликання за умови суттєвого доопрацювання облдержадміністрацією. 
 
 
 
 
Голова 
постійної комісії обласної ради      А.В. Власенко 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань екології, охорони навколишнього   
середовища та використання природних ресурсів 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
15 березня 2018 року Миколаїв № 9 
 
Про виконання Програми зайнятості 
населення Миколаївської області на період 
до 2017 року та затвердження Програми 
зайнятості населення Миколаївської 
області на період до 2020 року включно 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, враховуючи лист 
облдержадміністрації щодо внесення його на розгляд дев’ятнадцятої сесії 
обласної ради, постійна комісія обласної ради  
 
 
ВИРІШИЛА:  
 
 

1. Інформацію департаменту соціального захисту населення 
облдержадміністрації щодо виконання Програми зайнятості населення 
Миколаївської області на період до 2017 року взяти до відома. 
 

2. Внести питання на розгляд дев’ятнадцятої сесії обласної ради сьомого 
скликання з урахуванням висновків постійної комісії обласної ради з питань 
соціальної політики, охорони здоров'я, материнства, дитинства, розвитку зон 
відпочинку та туризму. 
 
 
 
 
Голова 
постійної комісії обласної ради      А.В. Власенко 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань екології, охорони навколишнього 
середовища та використання природних ресурсів 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
15 березня 2018 року Миколаїв № 10 
 
 
Про внесення змін до Програми розвитку 
фізичної культури і спорту в Миколаївській 
області на 2014-2018 роки 
 
 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, враховуючи лист 
облдержадміністрації щодо внесення його на розгляд дев’ятнадцятої сесії 
обласної ради, постійна комісія обласної ради  
 
 
ВИРІШИЛА: 
 
 

Внести питання на розгляд дев’ятнадцятої сесії обласної ради сьомого 
скликання. 
 
 
 
 
 
Голова 
постійної комісії обласної ради      А.В. Власенко 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань екології, охорони навколишнього 
середовища та використання природних ресурсів 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
15 березня 2018 року Миколаїв № 11 
 
Про внесення змін до обласної Програми 
військово-патріотичного виховання населення 
Миколаївської області на 2015-2020 роки 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, враховуючи лист 
облдержадміністрації щодо внесення його на розгляд дев’ятнадцятої сесії 
обласної ради, постійна комісія обласної ради 
 
 
ВИРІШИЛА: 

 
 
Внести питання на розгляд дев’ятнадцятої сесії обласної ради сьомого 

скликання. 
 
 
 
 
 
Голова 
постійної комісії обласної ради      А.В. Власенко 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань екології, охорони навколишнього 
середовища та використання природних ресурсів 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
15 березня 2018 року Миколаїв № 12 
 
Про внесення змін до Програми економічного і 
соціального розвитку Миколаївської області на 
2015-2017 роки «Миколаївщина-2017», строк дії 
якої продовжено на період до 2018 року включно 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, враховуючи лист 
облдержадміністрації щодо внесення його на розгляд дев’ятнадцятої сесії 
обласної ради, постійна комісія обласної ради  

 
 

ВИРІШИЛА: 
 
 
Внести питання на розгляд дев’ятнадцятої сесії обласної ради сьомого 

скликання. 
 
 
 
 
 
Голова 
постійної комісії обласної ради      А.В. Власенко 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань екології, охорони навколишнього 
середовища та використання природних ресурсів 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
15 березня 2018 року Миколаїв № 13 
 
 
Про внесення змін до рішення обласної ради від 
16 жовтня 2009 року № 16 «Про обласну премію 
імені Федора Іванова - Героя України» 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, враховуючи лист 
облдержадміністрації щодо внесення його на розгляд дев’ятнадцятої сесії 
обласної ради, постійна комісія обласної ради 
 
 
ВИРІШИЛА: 
 
 

Внести питання на розгляд дев’ятнадцятої сесії обласної ради сьомого 
скликання. 
 
 
 
 
 
Голова 
постійної комісії обласної ради      А.В. Власенко 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань екології, охорони навколишнього 
середовища та використання природних ресурсів 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
15 березня 2018 року Миколаїв № 14 
 
 
Про внесення змін та доповнення до обласної 
Комплексної програми  профілактики злочинності 
та вдосконалення системи захисту конституційних 
прав і свобод громадян у Миколаївській області на 
2017-2021 роки 
 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, враховуючи лист 
облдержадміністрації щодо внесення його на розгляд дев’ятнадцятої сесії 
обласної ради, постійна комісія обласної ради 
 
 
ВИРІШИЛА: 
 
 

Внести питання на розгляд дев’ятнадцятої сесії обласної ради сьомого 
скликання. 
 
 
 
 
Голова 
постійної комісії обласної ради      А.В. Власенко 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань екології, охорони навколишнього 
середовища та використання природних ресурсів 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
15 березня 2018 року Миколаїв № 15 
 
Про затвердження Регіональної 
програми інформатизації «Електронна 
Миколаївщина на 2018-2020 роки» 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, враховуючи лист 
облдержадміністрації щодо внесення його на розгляд дев’ятнадцятої сесії 
обласної ради, постійна комісія обласної ради 
 
 
ВИРІШИЛА: 

 
 
Внести питання на розгляд дев’ятнадцятої сесії обласної ради сьомого 

скликання за умови погодження юридичним відділом виконавчого апарату 
обласної ради. 
 
 
 
 
 
Голова 
постійної комісії обласної ради      А.В. Власенко 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань екології, охорони навколишнього   
середовища та використання природних ресурсів 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
15 березня 2018 року Миколаїв № 16 
 
 
Про затвердження звіту про виконання обласного 
бюджету Миколаївської області та резервного 
фонду непередбачених видатків за 2017 рік 
 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, враховуючи лист 
облдержадміністрації щодо внесення його на розгляд дев’ятнадцятої сесії 
обласної ради, постійна комісія обласної ради  

 
 

ВИРІШИЛА: 
 
 
Внести питання на розгляд дев’ятнадцятої сесії обласної ради сьомого 

скликання з урахуванням висновків постійної комісії обласної ради з питань 
регіонального розвитку, планування, бюджету, фінансів та інвестицій. 
 
 
 
 
 
Голова 
постійної комісії обласної ради      А.В. Власенко 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань екології, охорони навколишнього   
середовища та використання природних ресурсів 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
15 березня 2018 року Миколаїв № 17 
 
Про внесення змін до обласного бюджету 
Миколаївської області на 2018 рік 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, враховуючи лист 
облдержадміністрації щодо внесення його на розгляд дев’ятнадцятої сесії 
обласної ради, постійна комісія обласної ради  

 
 

ВИРІШИЛА: 
 
 
Внести питання на розгляд дев’ятнадцятої сесії обласної ради сьомого 

скликання з урахуванням висновків постійної комісії обласної ради з питань 
регіонального розвитку, планування, бюджету, фінансів та інвестицій. 
 
 
 
 
 
Голова 
постійної комісії обласної ради      А.В. Власенко 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань екології, охорони навколишнього   
середовища та використання природних ресурсів 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
15 березня 2018 року Миколаїв № 18 
 
Про продовження трудових відносин з 
директором Миколаївського навчально-
курсового комбінату 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, враховуючи лист 
облдержадміністрації щодо внесення його на розгляд дев’ятнадцятої сесії 
обласної ради, постійна комісія обласної ради  

 
 

ВИРІШИЛА: 
 
 
Внести питання на розгляд дев’ятнадцятої сесії обласної ради сьомого 

скликання з урахуванням висновків постійної комісії обласної ради з питань 
житлово-комунального господарства, регулювання комунальної власності, 
приватизації та капітального будівництва. 
 
 
 
 
 
Голова 
постійної комісії обласної ради      А.В. Власенко 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань екології, охорони навколишнього   
середовища та використання природних ресурсів 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
15 березня 2018 року Миколаїв № 19 
 
 
Про внесення змін до Статуту комунального 
підприємства «Дирекція з капітального будівництва 
та реконструкції» Миколаївської обласної ради 
 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, враховуючи лист 
облдержадміністрації щодо внесення його на розгляд дев’ятнадцятої сесії 
обласної ради, постійна комісія обласної ради  

 
 

ВИРІШИЛА: 
 
 
Внести питання на розгляд дев’ятнадцятої сесії обласної ради сьомого 

скликання з урахуванням висновків постійної комісії обласної ради з питань 
житлово-комунального господарства, регулювання комунальної власності, 
приватизації та капітального будівництва. 
 
 
 
 
 
Голова 
постійної комісії обласної ради      А.В. Власенко 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань екології, охорони навколишнього   
середовища та використання природних ресурсів 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
15 березня 2018 року Миколаїв № 20 
 
 
Про внесення змін до рішення Миколаївської 
обласної ради від 27.07.2017 №12 «Про 
надання згоди на безоплатну передачу 
нерухомого майна з державної власності у 
спільну власність територіальних громад сіл, 
селищ, міст Миколаївської області» 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, враховуючи лист 
облдержадміністрації щодо внесення його на розгляд дев’ятнадцятої сесії 
обласної ради, постійна комісія обласної ради 

 
 

ВИРІШИЛА:  
 
 
Внести питання на розгляд дев’ятнадцятої сесії обласної ради сьомого 

скликання. 
 
 
 
 
 
Голова 
постійної комісії обласної ради      А.В. Власенко 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань екології, охорони навколишнього   
середовища та використання природних ресурсів 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
15 березня 2018 року Миколаїв № 21 
 
Про Звернення депутатів Миколаївської 
обласної ради до Верховної Ради України 
щодо внесення змін до Закону України 
«Про перелік пам’яток культурної 
спадщини, що не підлягають приватизації» 
 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, враховуючи лист 
облдержадміністрації щодо внесення його на розгляд дев’ятнадцятої сесії 
обласної ради, постійна комісія обласної ради 

 
 

ВИРІШИЛА: 
 
 
Внести питання на розгляд дев’ятнадцятої сесії обласної ради сьомого 

скликання. 
 
 
 
 
 
Голова 
постійної комісії обласної ради      А.В. Власенко 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань екології, охорони навколишнього   
середовища та використання природних ресурсів 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
15 березня 2018 року Миколаїв № 22 
 
Про перейменування Миколаївського обласного 
театру ляльок та затвердження його Статуту 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, враховуючи лист 
облдержадміністрації щодо внесення його на розгляд дев’ятнадцятої сесії 
обласної ради, постійна комісія обласної ради  

 
 

ВИРІШИЛА: 
 
 
Внести питання на розгляд дев’ятнадцятої сесії обласної ради сьомого 

скликання. 
 
 
 
 
 
Голова 
постійної комісії обласної ради      А.В. Власенко 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань екології, охорони навколишнього   
середовища та використання природних ресурсів 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
15 березня 2018 року Миколаїв № 23 
 
 
Про перейменування Миколаївського 
державного вищого музичного училища 
та затвердження його Статуту 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, враховуючи лист 
облдержадміністрації щодо внесення його на розгляд дев’ятнадцятої сесії 
обласної ради, постійна комісія обласної ради 
 
 
ВИРІШИЛА: 

 
 
Внести питання на розгляд дев’ятнадцятої сесії обласної ради сьомого 

скликання. 
 
 
 
 
 
Голова 
постійної комісії обласної ради      А.В. Власенко 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань екології, охорони навколишнього 
середовища та використання природних ресурсів 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
15 березня 2018 року Миколаїв № 24 
 
Про затвердження Положення про конкурс на 
посаду керівника державного, комунального 
закладу загальної середньої та позашкільної освіти 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, враховуючи лист 
облдержадміністрації щодо внесення його на розгляд дев’ятнадцятої сесії 
обласної ради, постійна комісія обласної ради 
 

КОНСТАТУЄ: 
 
Відповідно до частини другої статті 26 Закону України "Про освіту" 

керівник закладу освіти призначається засновником у порядку, визначеному 
законами та установчими документами, з числа претендентів, які вільно 
володіють державною мовою і мають вищу освіту. 

Частиною 2 статті 26 Закону України "Про загальну середню освіту" 
встановлено, що керівник закладу загальної середньої освіти призначається на 
посаду та звільняється з посади рішенням засновника (засновників) закладу або 
уповноваженого ним (ними) органу. Отже враховуючи, що Закон України "Про 
освіту" встановлює, що призначення керівника закладу освіти здійснюється 
засновником, а Закон України "Про загальну середню освіту" надає засновнику 
право вибору, призначати самостійно або уповноважити на це інший орган, 
вбачається, що вищезазначені законодавчі норми суперечать один одному. 

На підставі абзацу третього частини 2 статті 26 Закону України "Про 
загальну середню освіту" положення про конкурс на посаду керівника 
державного, комунального закладу загальної середньої освіти розробляє та 
затверджує засновник на підставі типового положення, затвердженого 
центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки. Станом на 
13.03.2018 типове положення не затверджено центральним органом виконавчої 
влади у сфері освіти і науки (проект положення оприлюднено на офіційному 
веб-сайті Міністерства освіти і науки), тому, вбачається за доцільне розглядати 
відповідний проект рішення обласної ради після затвердження типового 
положення. 
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Стосовно керівників закладів позашкільної освіти – Законом України 
"Про позашкільну освіту" не визначено, що їх призначення має здійснюватися 
за конкурсом, а також не передбачено типового положення про їх призначення. 
Отже, вбачається, що питання призначення та звільнення керівників закладів 
позашкільної освіти має вирішуватися в окремому порядку.   

Вказаним проектом рішення обласної ради пропонується делегувати 
повноваження щодо призначення та звільнення керівників закладів освіти 
Миколаївській облдержадміністрації. 

Так, питання про призначення та звільнення керівників об'єктів спільної 
власності територіальних громад області, у тому числі закладів освіти, 
регулюється іншими нормативно-правовими актами, зокрема, пунктом                     
20 частини 1 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 
рішенням обласної ради від 26 жовтня 2000 року № 16 "Про управління майном 
спільної власності територіальних громад Миколаївської області" (зі змінами та 
доповненнями), рішенням обласної ради від 21 листопада 2008 року № 24 "Про 
затвердження Положення про порядок призначення та звільнення з посади 
керівників об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
Миколаївської області" (зі змінами та доповненнями). 

Вказані нормативно-правові акти визначають концепцію щодо реалізації 
обласною радою повноважень з питань управління майном спільної власності 
територіальних громад Миколаївської області, в рамках якої питання про 
призначення та звільнення керівників вирішується обласною радою виключно 
на її пленарному засіданні. Отже, запропонований проект рішення суперечить 
вимогам вищеозначених нормативно-правових актів з питань управління 
майном, в частині призначення та звільнення керівників об'єктів спільної 
власності територіальних громад області. 

Щодо тексту запропонованого проекту рішення доцільно зазначити, що 
Миколаївська обласна рада є засновником закладів загальної середньої освіти 
та позашкільної освіти, які перебувають у спільній власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст Миколаївської області. Тому порядок конкурсного 
відбору має стосуватися виключно комунальних закладів освіти. Отже, 
використання у тексті проекту рішення та Положення  слова «державний» не 
відповідає повноваженням обласної ради. 

Запропоноване Положення також потребує доопрацювання у зв’язку з 
тим, що не містить визначення конкретного суб'єкту який має приймати 
рішення про проведення конкурсу і який утворює конкурсну комісію та 
визначає її склад. 
 

ВИРІШИЛА: 
 

Внесення питання на розгляд дев’ятнадцятої сесії обласної ради сьомого 
скликання можливе лише за умови суттєвого доопрацювання розробником 
відповідного проекту рішення згідно з чинним законодавством та погодження 
його юридичним відділом виконавчого апарату обласної ради. 
 
Голова 
постійної комісії обласної ради      А.В. Власенко 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань екології, охорони навколишнього 
середовища та використання природних ресурсів 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
15 березня 2018 року Миколаїв № 25 
 
Про призначення директора комунального 
вищого навчального закладу «Новобузький 
педагогічний коледж» 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, враховуючи лист 
облдержадміністрації щодо внесення його на розгляд дев’ятнадцятої сесії 
обласної ради, постійна комісія обласної ради 
 
 
ВИРІШИЛА: 
 
 

Внести питання на розгляд дев’ятнадцятої сесії обласної ради сьомого 
скликання. 
 
 
 
 
 
 
Голова 
постійної комісії обласної ради      А.В. Власенко 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань екології, охорони навколишнього   
середовища та використання природних ресурсів 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
15 березня 2018 року Миколаїв № 26 
 
Про внесення змін до рішення 
обласної ради від 23.09.2016 №9 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, враховуючи лист 
облдержадміністрації щодо внесення його на розгляд дев’ятнадцятої сесії 
обласної ради, постійна комісія обласної ради 
 
 
ВИРІШИЛА:  
 
 

Внести питання на розгляд дев’ятнадцятої сесії обласної ради сьомого 
скликання. 
 
 
 
 
 
Голова 
постійної комісії обласної ради      А.В. Власенко 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань екології, охорони навколишнього   
середовища та використання природних ресурсів 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
15 березня 2018 року Миколаїв № 27 
 
Про використання прапора національно-
визвольної боротьби українського народу 
на території Миколаївської області 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, враховуючи лист 
облдержадміністрації щодо внесення його на розгляд дев’ятнадцятої сесії 
обласної ради, постійна комісія обласної ради  

 
 

ВИРІШИЛА:  
 
 
Внести питання на розгляд дев’ятнадцятої сесії обласної ради сьомого 

скликання. 
 
 
 
 
Голова 
постійної комісії обласної ради       А.В. Власенко 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань екології, охорони навколишнього 
середовища та використання природних ресурсів 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
15 березня 2018 року Миколаїв № 28 
 
 
Про організацію звітів депутатів 
Миколаївської обласної ради 
 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, постійна комісія 
обласної ради 
 
 
ВИРІШИЛА: 
 
 

Внести питання на розгляд дев’ятнадцятої сесії обласної ради сьомого 
скликання. 
 
 
 
 
 
Голова 
постійної комісії обласної ради      А.В. Власенко 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань екології, охорони навколишнього 
середовища та використання природних ресурсів 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
15 березня 2018 року Миколаїв № 29 
 
Про внесення змін до рішення обласної ради від 
18 грудня 2015 року № 3 «Про затвердження 
Положення про постійні комісії Миколаївської 
обласної ради сьомого скликання» 
 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, постійна комісія 
обласної ради 
 
 
ВИРІШИЛА: 
 
 

1. Рекомендувати голові обласної ради внести зміни до проекту рішення 
обласної ради «Про внесення змін до рішення обласної ради від 18 грудня     
2015 року № 3 «Про затвердження Положення про постійні комісії 
Миколаївської обласної ради сьомого скликання» стосовно передачі функцій та 
повноважень з питань туризму до постійної комісії обласної ради з питань 
екології, охорони навколишнього середовища та використання природних 
ресурсів. 

 
2. Внести доопрацьований проект рішення на розгляд дев’ятнадцятої сесії 

обласної ради сьомого скликання. 
 
 
 
 
 
Голова 
постійної комісії обласної ради      А.В. Власенко 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань екології, охорони навколишнього 
середовища та використання природних ресурсів 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
15 березня 2018 року Миколаїв № 30 
 
 
Про внесення змін до складу 
постійних комісій обласної ради 
 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, постійна комісія 
обласної ради 
 
 
ВИРІШИЛА: 
 
 

Внести питання на розгляд дев’ятнадцятої сесії обласної ради сьомого 
скликання. 
 
 
 
 
Голова 
постійної комісії обласної ради      А.В. Власенко 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань екології, охорони навколишнього 
середовища та використання природних ресурсів 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
15 березня 2018 року Миколаїв № 31 
 
Про внесення змін до складу тимчасової 
контрольної комісії з питань контролю за 
ефективністю використання бюджетних коштів усіх 
рівнів, які виділяються та використовуються на усіх 
видах ремонтних робіт на дорогах Миколаївської 
області 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, постійна комісія 
обласної ради  
 
 
ВИРІШИЛА: 

 
 
Внести питання на розгляд дев’ятнадцятої сесії обласної ради сьомого 

скликання. 
 
 
 
 
 
Голова 
постійної комісії обласної ради      А.В. Власенко 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань екології, охорони навколишнього 
середовища та використання природних ресурсів 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
15 березня 2018 року Миколаїв № 32 
 
 
Про скасування рішення Миколаївської 
обласної ради від 07 вересня 2012 року № 4 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, постійна комісія 
обласної ради  
 
 
ВИРІШИЛА:  

 
 
Внести питання на розгляд дев’ятнадцятої сесії обласної ради сьомого 

скликання. 
 
 
 
 
 
Голова 
постійної комісії обласної ради      А.В. Власенко 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань екології, охорони навколишнього 
середовища та використання природних ресурсів 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
15 березня 2018 року Миколаїв № 33 
 
Про упорядкування структури виконавчого 
апарату обласної ради 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, постійна комісія 
обласної ради 
 
 
ВИРІШИЛА: 

 
 
Внести питання на розгляд дев’ятнадцятої сесії обласної ради сьомого 

скликання. 
 
 
 
 
 
Голова 
постійної комісії обласної ради      А.В. Власенко 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань соціальної політики, охорони здоров’я, материнства, 
дитинства, розвитку зон відпочинку та туризму 

 
В И С Н О В К И 

 
15 березня 2018 року Миколаїв № 34 
 
 
Про звіт постійної комісії обласної ради з 
питань аграрної політики, земельних 
відносин та соціального розвитку села 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, постійна комісія 
обласної ради  
 
 
ВИРІШИЛА: 

 
 
Внести питання на розгляд дев’ятнадцятої сесії обласної ради сьомого 

скликання. 
 
 
 
 
 
Голова 
постійної комісії обласної ради      А.В. Власенко 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань екології, охорони навколишнього 
середовища та використання природних ресурсів 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
15 березня 2018 року Миколаїв № 35 
 
Про звіт постійної комісії обласної ради з питань 
соціальної політики, охорони здоров'я, 
материнства, дитинства, розвитку зон відпочинку 
та туризму 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, постійна комісія 
обласної ради 

 
ВИРІШИЛА: 

 
 
Внести питання на розгляд дев’ятнадцятої сесії обласної ради сьомого 

скликання. 
 
 
 
 
 
Голова 
постійної комісії обласної ради      А.В. Власенко 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань екології, охорони навколишнього   
середовища та використання природних ресурсів 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
15 березня 2018 року Миколаїв № 36 
 
 
Про дострокове припинення повноважень 
депутата обласної ради сьомого скликання 
 
 

Відповідно до пункту 10 частини першої статті 43, частини першої статті 
49 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно з пунктом 8 
частини першої статті 5 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» 
постійна комісія обласної ради 

 
 

ВИРІШИЛА:  
 
 
Внести питання на розгляд дев’ятнадцятої сесії обласної ради сьомого 

скликання. 
 
 
 
 
 
Голова 
постійної комісії обласної ради      А.В. Власенко 

nau://ukr/280/97-ВР
nau://ukr/93-15


 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань екології, охорони навколишнього 
середовища та використання природних ресурсів 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
15 березня 2018 року Миколаїв № 37 
 
Про визнання повноважень депутата 
Миколаївської обласної ради сьомого 
скликання замість того, який вибув 
 

Заслухавши інформацію про визнання повноважень депутата обласної 
ради, відповідно до частини першої статті 49 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні", беручи до уваги постанову Миколаївської обласної 
виборчої комісії від 15 лютого 2018 року № 115 постійна комісія обласної ради 

 
 

ВИРІШИЛА:  
 
 
Внести питання на розгляд дев’ятнадцятої сесії обласної ради сьомого 

скликання. 
 
 
 
 
 
Голова 
постійної комісії обласної ради       А.В. Власенко 

nau://ukr/280/97-ВР
nau://ukr/280/97-ВР


 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань екології, охорони навколишнього 
середовища та використання природних ресурсів 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
15 березня 2018 року Миколаїв № 38 
 
Про Звернення депутатів Миколаївської 
обласної ради до Кабінету Міністрів 
України щодо внесення змін до постанови 
Кабінету Міністрів України № 1094 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, постійна комісія 
обласної ради 

 
 

ВИРІШИЛА:  
 
 
Внести питання на розгляд дев’ятнадцятої сесії обласної ради сьомого 

скликання. 
 
 
 
 
 
Голова 
постійної комісії обласної ради       А.В. Власенко 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань екології, охорони навколишнього 
середовища та використання природних ресурсів 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
15 березня 2018 року Миколаїв № 39 
 
Про Звернення депутатів Миколаївської 
обласної ради до Кабінету Міністрів 
України щодо недостатність пенсійного 
забезпечення колишніх працівників 
силових структур 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, постійна комісія 
обласної ради 

 
 

ВИРІШИЛА:  
 
 
Внести питання на розгляд дев’ятнадцятої сесії обласної ради сьомого 

скликання. 
 
 
 
 
 
Голова 
постійної комісії обласної ради       А.В. Власенко 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань екології, охорони навколишнього 
середовища та використання природних ресурсів 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
15 березня 2018 року Миколаїв № 40 
 
Про Звернення депутатів Миколаївської 
обласної ради до Кабінету Міністрів України 
щодо внесення змін до розпорядження 
Кабінету Міністрів України «Про розподіл 
коштів, передбачених у державному бюджеті 
за програмою 3111020 «Розвиток мережі та 
утримання автомобільних доріг загального 
користування» 
 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, постійна комісія 
обласної ради 

 
 

ВИРІШИЛА:  
 
 
Внести питання на розгляд дев’ятнадцятої сесії обласної ради сьомого 

скликання. 
 
 
 
 
 
Голова 
постійної комісії обласної ради       А.В. Власенко 
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