
  
 
 
 
 

 
МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ  
 

П Р О Т О К О Л 
 

засідання постійної комісії обласної ради  
з питань культури, науки і освіти, сім’ї та молоді, спорту 

 
21 березня 2018 року № 19 
м. Миколаїв 

Початок: 10.00  
депутатська кімната 
 

Всього членів постійної комісії – 5 
 
Присутні: 
 

Іванова Н. В., Невеселий В. В., Гладун С. М., Кравченко М. А., 
Чорний С.В. 

  

Головуючий: Іванова Надія Валеріївна – голова постійної комісії обласної 
ради з питань культури, науки і освіти, сім’ї та молоді, спорту 

  
Запрошені: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Георгієв П. В. – начальник управління охорони здоров’я 
облдержадміністрації, 
Панасенко М. А. – перший заступник начальника головного 
управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій 
у Миколаївській області, 
Васильева М. В. – директор департаменту економічного розвитку 
та регіональної політики облдержадміністрації, 
Мац Д. А. – в.о. начальника управління екології та природних 
ресурсів облдержадміністрації, 
Єльчієва О. Р. – заступник директора департаменту соціального 
захисту облдержадміністрації, 
Гінкул В. М. – заступник начальника відділу з питань фізичної 
культури і спорту облдержадміністрації, 
Димитров М. Ф. – начальник управління культури, національ-
ностей та релігій облдержадміністрації, 
Удовиченко О. О. – директор департаменту осві-ти і науки 
облдержадміністрації,  
Піскун О. В. – директор департаменту агропромислового 
розвитку облдержадміністрації, 
Фісун Р. П. – завідувач сектору взаємодії з правоохоронними 
органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації, 
Даніла В. М. – т.в.о. начальника управління патрульної поліції в 
Миколаївській області департаменту патрульної поліції 
Національної поліції України, 
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У роботі 
комісії взяли 
участь: 
 

Мураховська Л. П. – начальник відділу з питань організації 
надання адміністративних послуг облдержадміністрації, 
Іщенко В. П. – директор департаменту фінансів облдерж-
адміністрації, 
Богуш В. О. – в.о. комунального підприємства «Дирекція з 
капітального будівництва та реконструкції» Миколаївської 
обласної ради, 
Іваненко О. О. – в.о. начальника управління інформаційної 
діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації. 
 
Москаленко В.В. – голова обласної ради, Кротов А.О. – 
заступник голови обласної ради, Резніков І.Б. – депутат обласної 
ради, Бонь В.В. – перший заступник голови облдерж-
адміністрації, Кушнір О.В. – заступник голови облдерж-
адміністрації, Гайдаржи В.В. – заступник голови облдерж-
адміністрації, Шевченко Є.В. – радник голови облдерж-
адміністрації з гуманітарних питань, Бєлокуров С.О. – начальник 
юридичного відділу виконавчого апарату обласної ради, Корсак 
О.Г. – радник голови обласної ради, 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

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

Доповідач: Георгієв Павло Васильович - начальник 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: Георгієв Павло Васильович - начальник 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: Георгієв Павло Васильович - начальник управління 
охорони здоров’я облдержадміністрації 

 
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 

 
 
 



3 
 

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

Доповідач: Васильева Марина Василівна - директор 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: Васильева Марина Василівна - директор 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 
 
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: Піскун Олена Віталіївна – директор департаменту 
агропромислового розвитку облдержадміністрації 
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13. Про внесення змін до рішення обласної ради від 16 жовтня 2009 року 
№16 «Про обласну премію імені Федора Іванова - Героя України». 

Доповідач: Піскун Олена Віталіївна – директор департаменту 
агропромислового розвитку облдержадміністрації 

 
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 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 
 
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 
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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 облдержадміністрації 

 
22. Про перейменування Миколаївського обласного театру ляльок та 

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

культури, національностей та релігій облдержадміністрації 
 
23. Про перейменування Миколаївського державного вищого музичного 

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

культури, національностей та релігій облдержадміністрації 
 
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 
 
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 
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28. Про організацію звітів депутатів Миколаївської обласної ради. 
Доповідач: Кротов Андрій Олександрович – 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: Кротов Андрій Олександрович – заступник голови 
обласної ради 

 
30. Про внесення змін до складу постійних комісій обласної ради. 
Доповідач: Кротов Андрій Олександрович – 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: Кротов Андрій Олександрович – заступник голови 
обласної ради 

 
32. Про скасування рішення Миколаївської обласної ради                                                       

від 07 вересня 2012 року № 4. 
Доповідач: Кротов Андрій Олександрович – заступник голови 

обласної ради 
 
33. Про упорядкування структури виконавчого апарату обласної ради. 
Доповідач: Кротов Андрій Олександрович – заступник голови 

обласної ради 
 
34. Про дострокове припинення повноважень депутата обласної ради 

сьомого скликання. 
Доповідач: Кротов Андрій Олександрович – заступник голови 

обласної ради 
 
35. Про визнання повноважень депутата Миколаївської обласної ради 

сьомого скликання замість того, який вибув. 
Доповідач: Кротов Андрій Олександрович – заступник голови 

обласної ради 
 

36. Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Кабінету 
Міністрів України щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 
України від 27.12.2017 р. № 1094. 

Доповідач: Іванова Надія Валеріївна – голова постійної комісії 
обласної ради 
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37. Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Кабінету 
Міністрів України щодо недостатність пенсійного забезпечення колишніх 
працівників силових структур. 

Доповідач: Іванова Надія Валеріївна – голова постійної комісії 
обласної ради 

 
38. Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Кабінету 

Міністрів України щодо внесення змін до Розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 17.01.2018 № 78-р стосовно зміни ділянки капітального ремонту 
автомобільної дороги Н-14 Олександрівка-Кропивницький-Миколаїв. 

Доповідач: Іванова Надія Валеріївна – голова постійної комісії 
обласної ради 

 
39. 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.   

Доповідач: Іванова Надія Валеріївна – голова постійної комісії 
обласної ради 

 
40. Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Верховної 

Ради України, Кабінету Міністрів України щодо компенсації ризику населення, 
яке проживає на території зони спостереження ВП Южно-Української АЕС. 

Доповідач: Іванова Надія Валеріївна – голова постійної комісії 
обласної ради 

 
41. Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Верховної 

Ради України, обласних рад щодо підтримки проекту Закону України "Про 
внесення змін до Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір 
місця проживання в Україні". 

Доповідач: Корсак Оксана Григорівна  – радник голови обласної 
ради  

 
Різне. 
 

Про депутатське звернення народного депутата України Козиря Б.Ю. щодо 
виділення додаткових коштів з обласного бюджету на здійснення 
першочергових ремонтних робіт меморіального комплексу, розташованого у с. 
Ковалівка Миколаївського району. 

Інформує: Димитров Михайло Федорович - начальник управління 
культури, національностей та релігій облдержадміністрації 

 
Про лист профспілки працівників освіти  і науки України щодо сприяння у 

вирішенні проблемних питань закладів і установ освіти Миколаївської області. 
Інформує: Іванова Надія Валеріївна – голова постійної комісії обласної 

ради 
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Про лист громадської організації «Миколаївський міська рада ветеранів» 
щодо неправомірного, на їхню думку, позбавлення звання «народного» 
народного духового оркестру Обласного палацу культури під керівництвом 
А.В. Чернова.  

Інформує: 
 
Запрошений: 

Іванова Надія Валеріївна – голова постійної комісії обласної 
ради 
Димитров Михайло Федорович - начальник управління 
культури, національностей та релігій облдержадміністрації 

 
Про лист Миколаївської обласної дитячо-юнацької спортивної школи 

«Обласний шахово-шашковий клуб ім. М.В. Шелеста» щодо сприяння у 
придбанні електронних шахових дошок. 

Інформує: Іванова Надія Валеріївна – голова постійної комісії обласної 
ради 

 
Головою постійної комісії обласної ради запропоновано затвердити 

порядок денний. 
 
Проведено голосування. 
Підсумки голосування: «за» - одноголосно. 
 

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

Доповідач: Георгієв Павло Васильович - начальник управління 
охорони здоров’я облдержадміністрації 
 

У обговоренні 
взяли участь: 

Іванова Н. В., Гладун С. М., Чорний С.В., Невеселий В.В., 
Кравченко М.А., Кротов А.О., Кушнір О.В., Бонь В.В. 

  

Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: (висновки № 1 додаються). 
 

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

Доповідач: Георгієв Павло Васильович - начальник управління 
охорони здоров’я облдержадміністрації 

 
У обговоренні 
взяли участь: 

Іванова Н. В., Гладун С. М., Чорний С.В., Невеселий В.В., 
Кравченко М.А., Кротов А.О., Кушнір О.В., Бонь В.В. 

  

Проведено голосування.  
Підсумки голосування: "за" – одноголосно 
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ВИРІШИЛИ: (висновки № 2 додаються). 

 
3. СЛУХАЛИ: Про реорганізацію обласної наукової медичної бібліотеки 

Миколаївської обласної ради шляхом приєднання до Миколаївського обласного 
центру здоров’я Миколаївської обласної ради. 

Доповідач: Георгієв Павло Васильович - начальник управління 
охорони здоров’я облдержадміністрації 

 
У обговоренні 
взяли участь: 

Іванова Н. В., Гладун С. М., Чорний С.В., Невеселий В.В., 
Кравченко М.А., Кротов А.О., Кушнір О.В., Бонь В.В. 

  

Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: (висновки № 3 додаються). 
 
4. СЛУХАЛИ: 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: 

Іванова Н. В., Гладун С. М., Чорний С.В., Невеселий В.В., 
Кравченко М.А., Кротов А.О., Кушнір О.В., Бонь В.В., 
Гайдаржи В.В. 

  

Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: (висновки № 4 додаються). 
 

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

Доповідач: Васильева Марина Василівна - директор департаменту 
економічного розвитку та регіональної політики 
облдержадміністрації 

 
У обговоренні 
взяли участь: 

Іванова Н. В., Гладун С. М., Чорний С.В., Невеселий В.В., 
Кравченко М.А., Кротов А.О., Кушнір О.В., Бонь В.В. 

  

Проведено голосування.  
Підсумки голосування: "за" – одноголосно 
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ВИРІШИЛИ: (висновки № 5 додаються). 

 
6. СЛУХАЛИ: Про затвердження Порядку відбору, надання та умов 

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

Доповідач: Васильева Марина Василівна - директор департаменту 
економічного розвитку та регіональної політики 
облдержадміністрації 

 
У обговоренні 
взяли участь: 

Іванова Н. В., Гладун С. М., Чорний С.В., Невеселий В.В., 
Кравченко М.А., Кротов А.О., Кушнір О.В., Бонь В.В., 
Гайдаржи В.В., Шевченко Є.В. 

 
Кравченко М.А. наголосив, що до цього часу не створено комісію та не 

затверджено порядок використання коштів. Запропонував не виносити питання 
на розгляд сесії обласної ради сьомого скликання. 

Кротов А.О. запропонував на засідання президії визначити кількісний 
склад комісії. 

Голова постійної комісії Іванова Н.В. запропонувала проголосувати за 
проект висновків. 
 
Проведено голосування. 

 

Підсумки голосування: 
 

"за" – 4 (Іванова Н.В., Чорний С.В., Гладун С.М., 
Невеселий В.В.) 
"проти" – 1 (Кравченко М.А.) 
 

ВИРІШИЛИ: (висновки № 6 додаються). 
 
Пропозиція Кравченко М.А. не виносити на розгляд сесії зазначене 

питання не ставилася на голосування у зв'язку з тим, що більшістю голосів було 
проголосовано за проект висновків. 

 
7. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми для виконання рішень суду на 

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

облдержадміністрації 
 

У обговоренні 
взяли участь: 

Іванова Н. В., Гладун С. М., Чорний С.В., Невеселий В.В., 
Кравченко М.А., Кротов А.О., Кушнір О.В., Бонь В.В.  

  

Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – 4 (Іванова Н.В., Чорний С.В., Гладун С.М., 
Невеселий В.В.) 
"утрималися" – 1 (Кравченко М.А.) 
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ВИРІШИЛИ: (висновки № 7 додаються). 

 
8. СЛУХАЛИ: 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: 

Іванова Н. В., Гладун С. М., Чорний С.В., Невеселий В.В., 
Кравченко М.А., Кротов А.О., Кушнір О.В., Бонь В.В., 
Гайдаржи В.В., Шевченко Є.В. 

  

Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: (висновки № 8 додаються). 
 

9. СЛУХАЛИ: 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: 

Іванова Н. В., Гладун С. М., Чорний С.В., Невеселий В.В., 
Кравченко М.А., Кротов А.О., Кушнір О.В., Бонь В.В., 
Гайдаржи В.В., Шевченко Є.В. 

  

Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: (висновки № 9 додаються). 
 

10. СЛУХАЛИ: 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 

 
Під час обговорення питання Кравченко М.А. запитав про ситуацію 

виправленням недоліків , допущених під час ремонтних робіт у фехтувальній 
залі, поцікавився чи є там належні умови для повноцінного тренування 
спортсменів. 

Роз’яснення надав Гайдаржи В.В. – заступник голови 
облдержадміністрації. 

Кротов А.О. запропонував депутатам у квітні поточного року виїхати на 
місце із залученням профільних фахівців для обстеження та виявлення 
недоліків, допущених під час робіт з метою їх усунення. 
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У обговоренні 
взяли участь: 

Іванова Н. В., Гладун С. М., Чорний С.В., Невеселий В.В., 
Кравченко М.А., Кротов А.О., Кушнір О.В., Бонь В.В., 
Гайдаржи В.В., Шевченко Є.В. 

  

Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: (висновки № 10 додаються). 
 

11. СЛУХАЛИ: 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 ході обговорення питання депутат Гладун С.М. порушила питання, що 

стосується розвитку галузі освіти, зокрема проблема заборгованості перед 
теплопостачальними компаніями спеціальної школи-інтернату № 6. 
Поцікавилася у зв'язку з чим виникла така заборгованість, чи є кошти на її 
погашення та як буде функціонувати заклад в умовах недостатнього 
фінансування. Попросила надати їй інформацію щодо фінансування зазна-
ченого закладу. 

Кравченко М.А. попросив надати пояснення у зв'язку з чим виникла 
заборгованість і які шляхи вирішення проблеми? 

Роз’яснення надали Кушнір О.В., - заступник голови облдержадміністрації і 
Удовиченко О.О. – директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації. 

 
У обговоренні 
взяли участь: 

Іванова Н. В., Гладун С. М., Чорний С.В., Невеселий В.В., 
Кравченко М.А., Кротов А.О., Кушнір О.В., Бонь В.В., 
Гайдаржи В.В., Шевченко Є.В. 

  

Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: (висновки № 11 додаються). 
 

12. СЛУХАЛИ: 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: Піскун Олена Віталіївна – директор департаменту 
агропромислового розвитку облдержадміністрації 

 
У обговоренні 
взяли участь: 

 
Іванова Н. В., Гладун С. М., Чорний С.В., Невеселий В.В., 
Кравченко М.А., Кротов А.О., Кушнір О.В., Бонь В.В., 
Гайдаржи В.В., Шевченко Є.В. 

  

Проведено голосування.  
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Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: (висновки № 12 додаються). 
 

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

Доповідач: Піскун Олена Віталіївна – директор департаменту 
агропромислового розвитку облдержадміністрації 

 
У обговоренні 
взяли участь: 

Іванова Н. В., Гладун С. М., Чорний С.В., Невеселий В.В., 
Кравченко М.А., Кротов А.О., Кушнір О.В., Бонь В.В., 
Гайдаржи В.В., Шевченко Є.В. 

  

Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: (висновки № 13 додаються). 
 

14. СЛУХАЛИ: 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: 

Іванова Н. В., Гладун С. М., Чорний С.В., Невеселий В.В., 
Кравченко М.А., Кротов А.О., Кушнір О.В., Бонь В.В., 
Гайдаржи В.В., Шевченко Є.В. 

  

Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: (висновки № 14 додаються). 
 

15. СЛУХАЛИ: Про затвердження 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: 

Іванова Н. В., Гладун С. М., Чорний С.В., Невеселий В.В., 
Кравченко М.А., Кротов А.О., Кушнір О.В., Бонь В.В. 
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Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: (висновки № 15 додаються). 
 

16. СЛУХАЛИ: 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: 

Іванова Н. В., Гладун С. М., Чорний С.В., Невеселий В.В., 
Кравченко М.А., Кротов А.О., Кушнір О.В., Бонь В.В., 
Гайдаржи В.В., Шевченко Є.В. 

  

Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – 4 (Іванова Н.В., Гладун С.М., Невеселий В.В., 
Чорний С.В.) 
"не голосував" – 1 (Кравченко М.А.) 
 

ВИРІШИЛИ: (висновки № 16 додаються). 
 

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

Доповідач: Іщенко Вадим Павлович - директор департаменту 
фінансів облдержадміністрації 

 
У обговоренні 
взяли участь: 

Іванова Н. В., Гладун С. М., Чорний С.В., Невеселий В.В., 
Кравченко М.А., Кротов А.О., Кушнір О.В., Бонь В.В., 
Гайдаржи В.В., Шевченко Є.В. 

  

Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: (висновки № 17 додаються). 
 

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

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

 
У обговоренні 
взяли участь: 

Іванова Н. В., Гладун С. М., Чорний С.В., Невеселий В.В., 
Кравченко М.А., Кротов А.О., Кушнір О.В., Бонь В.В., 
Гайдаржи В.В. 
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Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: (висновки № 18 додаються). 
 

19. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Статуту комунального підприємства 
«Дирекція з капітального будівництва та реконструкції» Миколаївської 
обласної ради. 

Доповідач: Гайдаржи Валентин Васильович - заступник голови 
облдержадміністрації 
 

У обговоренні 
взяли участь: 

Іванова Н. В., Гладун С. М., Чорний С.В., Невеселий В.В., 
Кравченко М.А., Кротов А.О., Кушнір О.В., Бонь В.В., 
Гайдаржи В.В. 

  

Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: (висновки № 19 додаються). 
 

20. СЛУХАЛИ: 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 

 
У обговоренні 
взяли участь: 

Іванова Н. В., Гладун С. М., Чорний С.В., Невеселий В.В., 
Кравченко М.А., Кротов А.О., Кушнір О.В., Бонь В.В., 
Гайдаржи В.В., Шевченко Є.В. 

 
Кротов А.О. запропонував розглянути питання щодо запровадження 

іменних премій у галузі освіти, фізичної культури і спорту, культури. 
  

Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: (висновки № 20 додаються). 
 

21. СЛУХАЛИ: 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 облдержадміністрації 
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У обговоренні 
взяли участь: 

Іванова Н. В., Гладун С. М., Чорний С.В., Невеселий В.В., 
Кравченко М.А., Кротов А.О., Москаленко В.В. 

  

Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: (висновки № 21 додаються). 
 

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

Доповідач: Димитров Михайло Федорович –начальник управління 
культури, національностей та релігій облдержадміністрації 

 
У обговоренні 
взяли участь: 

Іванова Н. В., Гладун С. М., Чорний С.В., Невеселий В.В., 
Кравченко М.А., Кротов А.О., Кушнір О.В., Бонь В.В., 
Гайдаржи В.В., Шевченко Є.В., Москаленко В.В. 

  

Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: (висновки № 22 додаються). 
 

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

Доповідач: Димитров Михайло Федорович –начальник управління 
культури, національностей та релігій облдержадміністрації 

 
У обговоренні 
взяли участь: 

Іванова Н. В., Гладун С. М., Чорний С.В., Невеселий В.В., 
Кравченко М.А., Кротов А.О., Шевченко Є.В. 

  

Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: (висновки № 23 додаються). 
 
Після обговорення блоку питань галузі культура, депутат Кравченко М.А. 

вкотре порушив питання подальшої експлуатації приміщення бувшого 
кінотеатру «Іскра». 

Інформацію надав Димитров М.Ф. – начальник управління культури, 
національностей та релігій облдержадміністрації. 

 
24. СЛУХАЛИ: 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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У обговоренні 
взяли участь: 

Іванова Н. В., Гладун С. М., Чорний С.В., Невеселий В.В., 
Кравченко М.А., Кротов А.О., Кушнір О.В., Бонь В.В., 
Гайдаржи В.В., Шевченко Є.В., Москаленко В.В. 

 
У ході обговорення питання Москаленко В.В. акцентувала увагу, що в 

проекті Положення не визначено кількісний склад конкурсного комітету, 
зазначила що питання потребує доопрацювання. 

Чорний С.В. запропонував визначити кількісний склад конкурсного 
комітету у складі: 3 особи від засновника, 3 особи від громадськості 
(батьківського комітету), 3 особи від закладу. 

Іванова Н.В. зазначила, що проект Положення потребує доопрацювання та 
запропонувала до складу конкурсного комітету включити членів профільної 
комісії у повному складі. 

На голосування поставлено висновки постійної комісії у такій редакції: 
«Облдержадміністрації доопрацювати проект Положення, зокрема 

доповнити пунктом щодо кількісного складу конкурсної комісії, визначивши по 
3 особи зі сторони засновника, трудового колективу, громадськості 
(батьківського комітету). 

У разі доопрацювання внести питання на розгляд дев’ятнадцятої сесії 
обласної ради сьомого скликання». 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – 4 (Іванова Н.В., Гладун С.М., Чорний С.В., 
Невеселий В.В.) 
"проти" – 1 (Кравченко М.А.) 
 

ВИРІШИЛИ: (висновки № 24 додаються). 
 

25. СЛУХАЛИ: Про призначення директора комунального вищого 
навчального закладу «Новобузький педагогічний коледж». 

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

 
У обговоренні 
взяли участь: 

Іванова Н. В., Гладун С. М., Чорний С.В., Невеселий В.В., 
Кравченко М.А., Кротов А.О., Кушнір О.В., Шевченко Є.В. 

  

Кротов А.О. запропонував запросити Скорину О.А. на засідання сесії 
обласної ради. 

 
Під час проведення голосування був відсутній Невеселий В.В. 

Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: (висновки № 25 додаються). 
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26. СЛУХАЛИ: 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: 

Іванова Н. В., Гладун С. М., Чорний С.В., Невеселий В.В., 
Кравченко М.А., Кротов А.О., Кушнір О.В., Бонь В.В., 
Шевченко Є.В. 

  

Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: (висновки № 26 додаються). 
 
Після обговорення питання до директора департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації Удовиченко О.О. звернулася радник голови обласної 
ради Корсак О.Г. щодо звернення батьків дітей, які навчаються у НВК 
«Сонечко» м. Очакова з приводу закриття закладу. 

 
27. СЛУХАЛИ: 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: 

Іванова Н. В., Гладун С. М., Чорний С.В., Невеселий В.В., 
Кравченко М.А., Кротов А.О., Кушнір О.В., Бонь В.В.  

  

Кравченко М.А. зауважив, що питання носить спекулятивний характер та 
запропонував не виносити його розгляд сесії обласної ради. 
 
Проведено голосування. 

 

Підсумки голосування: 
 

"за" – 3 (Іванова Н.В., Чорний С.В., Гладун С.М.) 
"проти" – 1 (Кравченко М.А.) 
"утрималися" – 1(Невеселий В.В.) 
 

ВИРІШИЛИ: (висновки № 27 додаються). 
 
Пропозиція Кравченка М.А. не виносити питання на розгляд сесії не 

ставилася на голосування у зв'язку з прийняттям проекту висновків більшістю 
голосів. 

 
28. СЛУХАЛИ: Про організацію звітів депутатів Миколаївської обласної 

ради. 
Доповідач: Кротов Андрій Олександрович – заступник голови 

обласної ради 
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У обговоренні 
взяли участь: 

Іванова Н. В., Гладун С. М., Чорний С.В., Невеселий В.В., 
Кравченко М.А., Кротов А.О. 

  

Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: (висновки № 28 додаються). 
 

29. СЛУХАЛИ: 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: Кротов Андрій Олександрович – заступник голови 
обласної ради 

 
У обговоренні 
взяли участь: 

Іванова Н. В., Гладун С. М., Чорний С.В., Невеселий В.В., 
Кравченко М.А., Кротов А.О. 

  

Кравчекно М.А. порушив питання щодо написання своєї заяви про вихід з 
комісії з питань культури, науки і освіти, сім'ї та молоді, спорту та перехід в 
постійну комісії з питань планування, бюджету, фінансів та інвестицій та 
запитав чому немає відповідних змін в проекті рішення. 

Гладун С.М.  висловила думку щодо доцільності передачі повноважень в 
питаннях «розвитку зон відпочинку та туризму» до постійної комісії обласної 
ради з питань екології, охорони навколишнього середовища та використання 
природних ресурсів. 

Іванова Н.В. висловила думку про розподіл повноважень з вищезазначених 
питань між комісіями обласної ради після проведення реорганізації управління 
молоді та туризму і відділу  з питань фізичної культури і спорту. 

 
У ході обговорення на голосування поставлено проект висновків у такій 

редакції: «Не виносити питання на розгляд дев’ятнадцятої сесії обласної ради 
сього скликання»  

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – 4 (Іванова Н.В., Чорний С.В., Невеселий В.В., 
Гладун С.М.) 
"не голосував" – 1 (Кравченко М.А.) 
 

ВИРІШИЛИ: (висновки № 29 додаються). 
 

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

Доповідач: Кротов Андрій Олександрович – заступник голови 
обласної ради 
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У обговоренні 
взяли участь: 

Іванова Н. В., Гладун С. М., Чорний С.В., Невеселий В.В., 
Кравченко М.А., Кротов А.О. 

  

Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: (висновки № 30 додаються). 
 

31. СЛУХАЛИ: 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: Кротов Андрій Олександрович – заступник голови 
обласної ради 

 
У обговоренні 
взяли участь: 

Іванова Н. В., Гладун С. М., Чорний С.В., Невеселий В.В., 
Кравченко М.А., Кротов А.О. 

  

Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: (висновки № 31 додаються). 
 

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

Доповідач: Кротов Андрій Олександрович – заступник голови 
обласної ради 

 
У обговоренні 
взяли участь: 

Іванова Н. В., Гладун С. М., Чорний С.В., Невеселий В.В., 
Кравченко М.А., Кротов А.О. 

  

Під час обговорення і голосування питання була відсутня Гладун С.М. 
Всього присутніх депутатів, які приймали участь у голосуванні 4. 
 
Проведено голосування. 

 

Підсумки голосування: 
 

"за" – 3 (Іванова Н.В., Чорний С.В., Невеселий В.В.) 
"проти" – 1 (Кравченко М.А.) 
 

ВИРІШИЛИ: (висновки № 32 додаються). 
 
 

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

Доповідач: Кротов Андрій Олександрович – заступник голови 
обласної ради 

 



21 
 
У обговоренні 
взяли участь: 

Іванова Н. В., Гладун С. М., Чорний С.В., Невеселий В.В., 
Кравченко М.А., Кротов А.О. 

 
Кравченко М.А. запитав чи збільшується кількість працівників в структурі 

апарату обласної ради і чи є відповідне збільшення фонду оплати праці? 
Зазначив, що це питання необхідно розглядати на комісії з питань 
регіонального розвитку, планування, бюджету, фінансів та інвестицій та сесії 
обласної ради. 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: (висновки № 33 додаються). 
 

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

Доповідач: Кротов Андрій Олександрович – заступник голови 
обласної ради 

 
У обговоренні 
взяли участь: 

Іванова Н. В., Гладун С. М., Чорний С.В., Невеселий В.В., 
Кравченко М.А., Кротов А.О. 

  

Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: (висновки № 34 додаються). 
 

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

Доповідач: Кротов Андрій Олександрович – заступник голови 
обласної ради 

 
У обговоренні 
взяли участь: 

Іванова Н. В., Гладун С. М., Чорний С.В., Невеселий В.В., 
Кравченко М.А., Кротов А.О. 

  

Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: (висновки № 35 додаються). 
 
36. СЛУХАЛИ: Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до 

Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до постанови Кабінету 
Міністрів України від 27.12.2017 р. № 1094. 

Доповідач: Іванова Надія Валеріївна – голова постійної комісії 
обласної ради 
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У обговоренні 
взяли участь: 

Іванова Н. В., Гладун С. М., Чорний С.В., Невеселий В.В., 
Кравченко М.А., Кротов А.О. 

  

Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: (висновки № 36 додаються). 
 
37. СЛУХАЛИ: Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до 

Кабінету Міністрів України щодо недостатність пенсійного забезпечення 
колишніх працівників силових структур. 

Доповідач: Іванова Надія Валеріївна – голова постійної комісії 
обласної ради 

 
У обговоренні 
взяли участь: 

Іванова Н. В., Гладун С. М., Чорний С.В., Невеселий В.В., 
Кравченко М.А., Кротов А.О. 

  

Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: (висновки № 37 додаються). 
 
38. СЛУХАЛИ: Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до 

Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до Розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 17.01.2018 № 78-р стосовно зміни ділянки капітального 
ремонту автомобільної дороги Н-14 Олександрівка-Кропивницький-Миколаїв. 

Доповідач: Іванова Надія Валеріївна – голова постійної комісії 
обласної ради 

 
У обговоренні 
взяли участь: 

Іванова Н. В., Гладун С. М., Чорний С.В., Невеселий В.В., 
Кравченко М.А., Кротов А.О. 

  

Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: (висновки № 38 додаються). 
 
39. СЛУХАЛИ: 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.   

Доповідач: Іванова Надія Валеріївна – голова постійної комісії 
обласної ради 
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У обговоренні 
взяли участь: 

Іванова Н. В., Гладун С. М., Чорний С.В., Невеселий В.В., 
Кравченко М.А., Кротов А.О. 

  

Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: (висновки № 39 додаються). 
 
40. СЛУХАЛИ: Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до 

Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо компенсації ризику 
населення, яке проживає на території зони спостереження ВП Южно-
Української АЕС. 

Доповідач: Іванова Надія Валеріївна – голова постійної комісії 
обласної ради 

 
У обговоренні 
взяли участь: 

Іванова Н. В., Гладун С. М., Чорний С.В., Невеселий В.В., 
Кравченко М.А., Кротов А.О. 

  

Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: (висновки № 40 додаються). 
 
41. СЛУХАЛИ: Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до 

Верховної Ради України, обласних рад щодо підтримки проекту Закону 
України "Про внесення змін до Закону України "Про свободу пересування та 
вільний вибір місця проживання в Україні". 

Доповідач: Корсак Оксана Григорівна  – радник голови обласної 
ради  

 
У обговоренні 
взяли участь: 

Іванова Н. В., Гладун С. М., Чорний С.В., Невеселий В.В., 
Кравченко М.А., Кротов А.О. 

  

Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: (висновки № 41 додаються). 
 
СЛУХАЛИ: Різне. 
 
СЛУХАЛИ: Про депутатське звернення народного депутата України 

Козиря Б.Ю. щодо виділення додаткових коштів з обласного бюджету на 
здійснення першочергових ремонтних робіт меморіального комплексу, 
розташованого у с. Ковалівка Миколаївського району. 

Інформує: Димитров Михайло Федорович - начальник управління 
культури, національностей та релігій облдержадміністрації 
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У обговоренні 
взяли участь: 

Іванова Н. В., Гладун С. М., Чорний С.В., Невеселий В.В., 
Кравченко М.А., Кротов А.О. 

 
Іванова Н.В. акцентувала увагу на необхідності розглядати це питання 

комплексно. Запропонувала управлінню культури, національностей та релігій 
підготувати на надати інформацію про стан всіх меморіальних комплексів, які є 
в області та потребують термінового вирішення питання з ремонтних робіт. 

Кравченко М.А. наполіг, що питання здійснення першочергових 
ремонтних робіт меморіального комплексу, розташованого у с. Ковалівка 
Миколаївського потребує негайного вирішення і підтримав думку щодо 
виділення додаткових коштів з обласного бюджету на ці цілі. 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: (рекомендації № 1 додаються). 
 
СЛУХАЛИ: Про лист профспілки працівників освіти  і науки України 

щодо сприяння у вирішенні проблемних питань закладів і установ освіти 
Миколаївської області. 

Інформує: Іванова Надія Валеріївна – голова постійної комісії обласної 
ради 

 
У обговоренні 
взяли участь: 

Іванова Н. В., Гладун С. М., Чорний С.В., Невеселий В.В., 
Кравченко М.А., Кротов А.О., Шевченко Є.В. 

  

Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: (рекомендації № 2 додаються). 
 
СЛУХАЛИ: Про лист громадської організації «Миколаївський міська рада 

ветеранів» щодо неправомірного, на їхню думку, позбавлення звання 
«народного» народного духового оркестру Обласного палацу культури під 
керівництвом А.В. Чернова.  

Інформує: 
 
Запрошений: 

Іванова Надія Валеріївна – голова постійної комісії обласної 
ради 
Димитров Михайло Федорович - начальник управління 
культури, національностей та релігій облдержадміністрації 

 
У обговоренні 
взяли участь: 

Іванова Н. В., Гладун С. М., Чорний С.В., Невеселий В.В., 
Кравченко М.А., Кротов А.О. 

 
 

У ході обговорення за пропозицією Кравченка М.А. депутатами озвучено 
пропозицію доповнити проект рекомендацій таким пунктом: «Запропонувати 
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управлінню культури, національностей та релігій облдержадміністрації 
провести до 1 червня 2018 року додаткове засідання конкурсної комісії з метою 
аналізу усунених недоліків та прийняття відповідного рішення». 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: (рекомендації № 3 додаються). 
 
 
СЛУХАЛИ: Про лист Миколаївської обласної дитячо-юнацької спортивної 

школи «Обласний шахово-шашковий клуб ім. М.В. Шелеста» щодо сприяння у 
придбанні електронних шахових дошок. 

Інформує: Іванова Надія Валеріївна – голова постійної комісії обласної 
ради 

 
У обговоренні 
взяли участь: 

 
Іванова Н. В., Гладун С. М., Чорний С.В., Невеселий В.В., 
Кравченко М.А., Кротов А.О. 

 
Голова постійної комісії обласної ради Іванова Н.В. зазначила, що 

електронну копію вищевказаного листа було направлено на адреси депутатів 
обласної ради з метою надання допомоги у вирішенні порушеного питання. 

Івановою Н.В. доведено до відома присутніх депутатів суть проблеми та 
запропоновано частково вирішити питання за рахунок коштів, виділених з 
обласного бюджету на виконання депутатами обласної ради доручень виборців 
відповідно до програм, затверджених обласною радою, об’єднавши фінансові 
можливості всіх бажаючих депутатів. 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: 1. Інформацію Миколаївської обласної дитячо-
юнацької спортивної школи «Обласний шахово-
шашковий клуб ім. М.В. Шелеста» щодо сприяння 
у придбанні електронних шахових дошок взяти до 
відома. 
2. Після виділення з обласного бюджету коштів, 
на виконання депутатами обласної ради доручень 
виборців відповідно до програм, затверджених 
обласною радою об’єднати фінансові можливості 
всіх бажаючих депутатів. 

 
 

Голова постійної комісії обласної ради                                             Н.В. Іванова 
 
Секретар постійної комісії                                                                  С.М. Гладун  



 

 

 
 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ   

обласної ради з питань культури, науки і освіти, 
сім'ї та молоді, спорту 

 
Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 

 
21 березня 2018 року Миколаїв № 1 
 
Про депутатське звернення народного 
депутата України Козиря Б.Ю. щодо виділення 
додаткових коштів з обласного бюджету на 
здійснення першочергових ремонтних робіт 
меморіального комплексу, розташованого у    
с. Ковалівка Миколаївського району 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію із зазначеного питання, беручи до 
уваги інформацію управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації постійна комісія обласної ради зазначає. 

За інформацією управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації за час перебування пам’ятки на балансі інспекції по 
охороні пам'яток за рахунок бюджетних коштів замовлено та здійснено 
комплекс топографо-геодезичних робіт та виготовлено повний комплект 
облікової документації на об’єкт культурної спадщини. У 2014 році проведено 
ремонт огорожі пам’ятки. У 2016 році комісією проведено обстеження пам’ятки 
у с. Ковалівка та встановлено, що за час перебування пам’ятки на балансі 
державної інспекції її стан не погіршився. 

На другу декаду березня 2018 року заплановано виїзд фахівців інспекції до 
с. Ковалівка, під час якого буде проведено зустріч з головою Ковалівської 
сільської ради, обстежено меморіальний комплекс та окреслено коло 
першочергових проблемних питань, які потребують негайного вирішення. 

Враховуючи вищезазначене, постійна комісія обласної ради 
 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію управління культури, національностей та релігій облдерж-
адміністрації взяти до відома. 

 
2. Зазначити, що питання ремонту стели та пам’ятних плит на мемо-

ріальному комплексі загиблим воїнам у с. Ковалівка Миколаївського району є 
таким, що потребує втручання органів виконавчої влади та місцевого 
самоврядування з метою його вирішення. 

3. Рекомендувати управлінню культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації: 
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тримати на активному контролі питання щодо здійснення ремонтних робіт 
меморіального комплексу, розташованого у с. Ковалівка Миколаївського 
району; 

за результатами обстеження визначити першочергові проблемні питання та 
обрахувати необхідний фінансовий ресурс для їх вирішення; 

при внесенні змін до обласного бюджету Миколаївської області на         
2018 рік передбачити кошти на виконання першочергових ремонтних робіт 
меморіального комплексу. 

За результатами виїзду, обстеження та про вжиті заходи щодо вирішення 
порушеного питання проінформувати народного депутата Козиря Б.Ю. 

 
 
  

Голова постійної комісії обласної ради                                                Н.В. Іванова 
 
 



 

 

 
 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ   

обласної ради з питань культури, науки і освіти, 
сім'ї та молоді, спорту 

 
Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 

 
21 березня 2018 року Миколаїв № 2 
 
Про лист профспілки працівників освіти і науки 
України щодо сприяння у вирішенні проблемних 
питань закладів і установ освіти Миколаївської 
області 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію із зазначеного питання, постійна 
комісія обласної ради  

 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Лист профспілки працівників освіти  і науки України щодо сприяння у 
вирішенні проблем, пов’язаних з фінансовим забезпеченням закладів і установ 
освіти Миколаївської області, що фінансуються з місцевих бюджетів, 
підвищенням рівня оплати праці педагогічних працівників закладів дошкільної, 
позашкільної освіти, інших установ і закладів освіти, дотриманням трудових 
прав педагогічних працівників цих закладів взяти до уваги. 

 
2. Враховуючи, що відповідно до чинного законодавства реалізація 

державної політики в галузі науки і освіти, належить до повноважень місцевої 
державної адміністрації направити вищезазначений лист на адреси 
облдержадміністрації, департаменту освіти і науки облдержадміністрації, 
райдержадміністрацій, а також районних, міських рад та голів ОТГ для 
розгляду питання по суті, вжиття заходів відповідного реагування з метою 
вирішення порушених питань і інформування заявника.  

 
 

 
 
 
 
 
Голова постійної комісії обласної ради                                             Н.В. Іванова 

 



 

 

 
 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ   

обласної ради з питань культури, науки і освіти, 
сім'ї та молоді, спорту 

 
Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 

 
21 березня 2018 року Миколаїв № 3 
 
Про лист громадської організації «Миколаївська 
міська рада ветеранів» щодо неправомірного, на 
їхню думку, позбавлення звання «народного» 
народного духового оркестру Обласного палацу 
культури під керівництвом А.В. Чернова 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію із зазначеного питання, постійна 
комісія обласної ради  

 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Лист громадської організації «Миколаївський міська рада ветеранів» щодо 
неправомірного, на їхню думку, позбавлення звання «народного» народного 
духового оркестру Обласного палацу культури під керівництвом А.В. Чернова 
взяти до уваги. 

2. Зазначити, що постійна комісія обласної ради не має повноважень щодо 
призупинення, відміни чи коригування наказів структурних підрозділів 
облдержадміністрації, зокрема управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації. 

Разом з тим, враховуючи значні досягнення народного духового оркестру 
Обласного палацу культури під керівництвом А.В. Чернова вважати, що 
питання потребує довивчення. 

3. Враховуючи, що відповідно до чинного законодавства реалізація 
державної політики в галузі культури, належить до повноважень місцевої 
державної адміністрації направити вищезазначений лист на адреси 
облдержадміністрації, управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації для розгляду питання по суті, вжиття заходів 
відповідного реагування з метою вирішення порушених питань і інформування 
заявника.  

Запропонувати управлінню культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації провести до 1 червня 2018 року додаткове засідання 
конкурсної комісії з метою аналізу усунених недоліків та прийняття 
відповідного рішення. 

 
Голова постійної комісії обласної ради                                             Н.В. Іванова 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань культури, науки і освіти, 
сім'ї та молоді, спорту 

 
В И С Н О В К И 

 
 
21 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. 
 
 
 
 
 
Голова постійної комісії обласної ради                                                Н.В. Іванова 
 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань культури, науки і освіти, 
сім'ї та молоді, спорту 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
21 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 вважає за необхідне 
зазначити наступне. 

Проектом рішення пропонується скасувати рішення обласної ради від 23 
лютого 2017 року № 7 в частині продовження терміну дії програми на 2018–
2019 роки. Наступними пунктами проекту рішення пропонується встановити 
строк дії Програми до 2018 року включно, а також затвердити відповідні 
заходи.   

У пояснювальній записці до проекту рішення, в якості обґрунтування щодо 
його внесення, вказано наступне: «слід зазначити, що фінансовий паспорт 
Програми було прийнято лише на 2017 рік, що унеможливлює планування 
видатків на виконання заходів Програми в 2018 та 2019 році». Таке твердження 
не відповідає дійсності, у зв'язку із наступним. 

По перше, цей висновок суперечить самому проекту рішення, яким 
передбачаються заходи та видатки для фінансування Програми на 2018 рік.  

По друге, якщо фінансування Програми на 2018 рік (як це пропонується 
рішенням) можна затвердити у березні 2018 року, то вбачається, що для 
планування видатків для Програми на 2019 рік часу має вистачити. 



2 
 

Таким чином, висновки викладені у пояснювальній записці не є достатнім 
обґрунтуванням для скасування рішення обласної ради від 23 лютого 2017 року 
№ 7. 

Крім того, рішенням обласної ради від 23 лютого 2017 року № 7 не лише 
продовжено строк дії Програми, а також було доручено обласній державній 
адміністрації доопрацювати заходи обласної Програми боротьби з 
онкологічними захворюваннями на період до 2019 року включно з метою 
подальшого затвердження їх обласною радою. Відповідно до статті 144 
Конституції України рішення органів місцевого самоврядування є 
обов'язковими до виконання.  

Враховуючи вищезазначене, постійна комісія обласної ради 
 

ВИРІШИЛА:  
 

 
Внести проект рішення на розгляд дев’ятнадцятої сесії сьомого скликання 

за умови його погодження юридичним відділом виконавчого апарату обласної 
ради та з урахуванням висновків 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                                                Н.В. Іванова 
 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань культури, науки і освіти, 
сім'ї та молоді, спорту 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
21 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                                                Н.В. Іванова 
 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань культури, науки і освіти, 
сім'ї та молоді, спорту 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
21 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:  
 
 
Внести питання на розгляд дев’ятнадцятої сесії обласної ради сьомого 

скликання. 
 
 
 
 
Голова постійної комісії обласної ради                                                Н.В. Іванова 
 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань культури, науки і освіти, 
сім'ї та молоді, спорту 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
21 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:  
 
Внести питання на розгляд дев’ятнадцятої сесії обласної ради сьомого 

скликання. 
 

 
 
 
 
 
Голова постійної комісії обласної ради                                                Н.В. Іванова 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань культури, науки і освіти, 
сім'ї та молоді, спорту 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
21 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:  

 
Внести питання на розгляд дев’ятнадцятої сесії обласної ради сьомого 

скликання. 
 

 
 
 
 
Голова постійної комісії обласної ради                                                Н.В. Іванова 
 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань культури, науки і освіти, 
сім'ї та молоді, спорту 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
21 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 з урахуванням висновків постійної комісії обласної ради з питань 
регіонального розвитку, планування, бюджету, фінансів та інвестицій та за 
умови погодження проекту рішення розробниками програми – управлінням 
житлово-комунального господарства і управлінням капітального будівництва 
облдержадміністрації, а також департаментом фінансів облдержадміністрації, 
основними завданням якого є забезпечення реалізації державної бюджетної 
політики на території області. 
 
 
Голова постійної комісії обласної ради                                                Н.В. Іванова 
 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань культури, науки і освіти, 
сім'ї та молоді, спорту 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
21 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 

 
ВИРІШИЛА: 

 
 
Підтримати висновки постійної комісії обласної ради з питань екології, 

охорони навколишнього середовища та використання природних ресурсів. 
 
 
Голова постійної комісії обласної ради                                                Н.В. Іванова 
 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань культури, науки і освіти, 
сім'ї та молоді, спорту 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
21 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                                                Н.В. Іванова 
 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань культури, науки і освіти, 
сім'ї та молоді, спорту 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
21 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, постійна комісія 
обласної ради зазначає таке. 

Відповідно до статтей 89-90 Бюджетного кодексу України, до видатків, 
що здійснюються з обласних бюджетів відноситься фінансова підтримка міс-
цевих осередків всеукраїнських громадських організацій фізкультурно-спор-
тивної спрямованості, що й необхідно зазначити у заходах Програми розвитку 
фізичної культури і спорту в Миколаївській області на 2014-2018 роки. 

Внесення таких змін до Програми дозволить здійснення фінансування 
обласних осередків відповідно до чинного законодавства. 

Беручи до уваги вищезазначене та враховуючи лист облдержадміністрації 
щодо внесення цього питання на розгляд дев’ятнадцятої сесії обласної ради, 
постійна комісія обласної ради 
 
ВИРІШИЛА: 
 

1. З метою надання фінансової підтримки обласним осередкам 
фізкультурно-спортивних товариств, що діють на території Миколаївської 
області, а саме: Миколаївським обласним організаціям фізкультурно-
спортивних товариств «Спартак», «Україна», «Колос», «Динамо» України 
відповідно до чинного законодавства підтримати проект, наданий 
облдержадміністрацією.   

2. Внести питання на розгляд дев’ятнадцятої сесії обласної ради сьомого 
скликання за умови погодження з юридичним відділом виконавчого апарату 
обласної ради та оформлення аркушу погодження до проекту рішення 
(візування усіма особами, зазначеними в ньому). 
 
 
Голова постійної комісії обласної ради                                                Н.В. Іванова 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань культури, науки і освіти, 
сім'ї та молоді, спорту 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
21 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                                                Н.В. Іванова 
 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань культури, науки і освіти, 
сім'ї та молоді, спорту 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
21 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 з урахуванням висновків постійної комісії обласної ради з питань 
аграрної політики, земельних відносин та соціального розвитку села. 
 
 
 
 
 
Голова постійної комісії обласної ради                                                Н.В. Іванова 
 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань культури, науки і освіти, 
сім'ї та молоді, спорту 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
21 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 з урахуванням висновків постійної комісії обласної ради з питань 
аграрної політики, земельних відносин та соціального розвитку села. 
 
 
 
 
 
Голова постійної комісії обласної ради                                                Н.В. Іванова 
 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань культури, науки і освіти, 
сім'ї та молоді, спорту 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
21 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 з урахуванням висновків постійної комісії обласної ради з питань 
регіонального розвитку, планування, бюджету, фінансів та інвестицій. 
 
 
 
Голова постійної комісії обласної ради                                                Н.В. Іванова 
 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань культури, науки і освіти, 
сім'ї та молоді, спорту 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
21 березня 2018 року Миколаїв № 15 
 
Про затвердження 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 з урахуванням висновків постійної комісії обласної ради з питань 
регіонального розвитку, планування, бюджету, фінансів та інвестицій. 
 
 
 
 
 
Голова постійної комісії обласної ради                                                Н.В. Іванова 
 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань культури, науки і освіти, 
сім'ї та молоді, спорту 

 
В И С Н О В К И 

 
 
21 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                                                Н.В. Іванова 
 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань культури, науки і освіти, 
сім'ї та молоді, спорту 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
21 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                                                Н.В. Іванова 
 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань культури, науки і освіти, 
сім'ї та молоді, спорту 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
21 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 та за умови його погодження 
юридичним відділом виконавчого апарату обласної ради. 

. 
 
 
 
 
 
Голова постійної комісії обласної ради                                                Н.В. Іванова 
 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань культури, науки і освіти, 
сім'ї та молоді, спорту 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
21 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 та за умови його погодження 
юридичним відділом виконавчого апарату обласної ради. 
 
 
 
 
 
 
Голова постійної комісії обласної ради                                                Н.В. Іванова 
 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань культури, науки і освіти, 
сім'ї та молоді, спорту 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
21 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 зазначає таке. 

Відповідно до зауважень викладених у листі Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України від 13.02.2018 № 3213-08/5636-06, існує 
необхідність прийняття змін до рішення Миколаївської обласної ради від 
27.07.2017 №12: у частині щодо незмінності призначення об’єкту – нерухоме 
майно, що передається з державної власності буде продовжувати діяти як 
заклад фізичної культури і спорту; щодо використання без подальшої 
приватизації; зазначити чіткий перелік всіх будівель та земельних ділянок, які 
будуть передані до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
Миколаївської області.  

Враховуючи вищезазначене, постійна комісія обласної ради 
 

ВИРІШИЛА:  
 
З метою заверешення процесу передачі у спільну власність 

територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області нерухомого 
майна, що розташоване за адресою: м. Миколаїв  Бузький бульвар, 16 та 
Бузький бульвар, 16/1 (так званої «Водно-спортивної бази «Спартак») внести 
питання на розгляд дев’ятнадцятої сесії обласної ради сьомого скликання. 
 
 
Голова постійної комісії обласної ради                                                Н.В. Іванова 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань культури, науки і освіти, 
сім'ї та молоді, спорту 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
21 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: 
 
 
Зазначити, що метою проекту рішення є внесення змін до переліку 

пам’яток, які не підлягають приватизації (затвердженого Законом України «Про 
перелік пам’яток культурної спадщини, що не підлягають приватизації»), а 
саме: виключення будівлі парафіяльного училища та притулку католицького 
благодійного товариства по вул. Декабристів 32-а в м. Миколаєві з вказаного 
переліку.  

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



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань культури, науки і освіти, 
сім'ї та молоді, спорту 

 
 

В И С Н О В К И 

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

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, беручи до уваги наказ 
Міністерства культури України №1177 від 08.11.2017 (рішення експертної 
комісії Міністерства культури України з питань надання статусу академічного 
творчим колективам України протокол №3 від 03.11.2017р.), яким надано 
статус академічного творчому колективу Миколаївського обласного театру 
ляльок, враховуючи лист облдержадміністрації щодо внесення питання на 
розгляд дев’ятнадцятої сесії обласної ради, постійна комісія обласної ради  

 
 

ВИРІШИЛА: 
 
 
З метою приведення Статуту Миколаївського обласного театру ляльок у 

відповідність з вимогами чинного законодавства України підтримати проект 
рішення, наданий облдержадміністрацією та внести питання на розгляд 
дев’ятнадцятої сесії обласної ради сьомого скликання. 
 
 
 
 
 
Голова постійної комісії обласної ради                                                Н.В. Іванова 
 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань культури, науки і освіти, 
сім'ї та молоді, спорту 

 
 

В И С Н О В К И 

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

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, беручи до уваги 
положення частини другої статті 43 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в України», пункту 1 частини другої статті 15 Закону України 
«Про вищу освіту», Закону України «Про загальну середню освіту», рішення 
обласної ради від 26 жовтня 2000 року № 16 «Про управління майном спільної 
власності територіальних громад Миколаївської області» (зі змінами, вне-
сеними рішеннями обласної ради від 24 червня 2011року № 11, від 26 червня 
2012 року № 33), враховуючи лист облдержадміністрації щодо внесення його 
на розгляд дев’ятнадцятої сесії обласної ради, постійна комісія обласної ради 
 
 
ВИРІШИЛА: 

 
 
З метою приведення Статуту Миколаївського державного вищого 

музичного училища у відповідність з вимогами чинного законодавства України 
внести питання на розгляд дев’ятнадцятої сесії обласної ради сьомого 
скликання. 
 
 
 
 
 
Голова постійної комісії обласної ради                                                Н.В. Іванова 
 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань культури, науки і освіти, 
сім'ї та молоді, спорту 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
21 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 зазначає таке. 

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. 

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. 
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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 час-
тини 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. 

Враховуючи вищезазначене, постійна комісія обласної ради 
 

ВИРІШИЛА: 
 

Облдержадміністрації доопрацювати проект Положення, зокрема 
доповнити пунктом щодо кількісного складу конкурсної комісії, визначивши по 
3 особи зі сторони засновника, трудового колективу, громадськості 
(батьківського комітету). 

У разі доопрацювання внести питання на розгляд дев’ятнадцятої сесії 
обласної ради сьомого скликання. 

 
Голова постійної комісії обласної ради                                                Н.В. Іванова 
 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань культури, науки і освіти, 
сім'ї та молоді, спорту 

 
 

В И С Н О В К И 

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

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, відповідно до пункту 20 
частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», ст. 42 Закону України «Про вищу освіту», згідно з рішенням обласної 
ради від 26 жовтня 2000 року № 16 «Про управління майном спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області» (зі змінами, 
внесеними рішенням обласної ради від 24 червня 2011 року № 11, 26 червня 
2012 року), на підставі Положення про порядок призначення на посаду та 
звільнення з посади керівників підприємств, установ і організацій, що належать 
до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської 
області, затвердженого рішенням обласної ради від 21 листопада 2008 року     
№ 24 (зі змінами та доповненнями, внесеними рішенням обласної ради від      
16 жовтня 2009 року № 13), та Статуту комунального вищого навчального 
закладу «Новобузький педагогічний коледж», затвердженого рішенням 
обласної ради від 23 березня 2012 року, враховуючи лист облдержадміністрації 
щодо внесення його на розгляд дев’ятнадцятої сесії обласної ради, постійна 
комісія обласної ради 
 
 
ВИРІШИЛА: 
 

З метою упорядкування трудових відносин з директором  комунального 
вищого  навчального  закладу  «Новобузький  педагогічний  коледж» 
Скориною О.А. внести питання на розгляд дев’ятнадцятої сесії обласної ради 
сьомого скликання. 
 
 
Голова постійної комісії обласної ради                                                Н.В. Іванова 
 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань культури, науки і освіти, 
сім'ї та молоді, спорту 

В И С Н О В К И 

 
 
21 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                                                Н.В. Іванова 
 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань культури, науки і освіти, 
сім'ї та молоді, спорту 

 
В И С Н О В К И 

 
 
21 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                                                Н.В. Іванова 
 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань культури, науки і освіти, 
сім'ї та молоді, спорту 

 
В И С Н О В К И 

 
 
21 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                                                Н.В. Іванова 
 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань культури, науки і освіти, 
сім'ї та молоді, спорту 

 
В И С Н О В К И 

 
 
21 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: 
 
 

Не виносити питання на розгляд дев’ятнадцятої сесії обласної ради 
сьомого скликання. 
 
 
 
 
 
Голова постійної комісії обласної ради                                                Н.В. Іванова 
 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань культури, науки і освіти, 
сім'ї та молоді, спорту 

 
В И С Н О В К И 

 
 
21 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 щодо виключення Лусти В.В. зі складу постійної комісії обласної 
ради з питань регіонального розвитку, планування, бюджету, фінансів та 
інвестицій. 
 
 
 
 
Голова постійної комісії обласної ради                                                Н.В. Іванова 
 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань культури, науки і освіти, 
сім'ї та молоді, спорту 

 
В И С Н О В К И 

 
 
21 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                                                Н.В. Іванова 
 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань культури, науки і освіти, 
сім'ї та молоді, спорту 

В И С Н О В К И 

 
 
21 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                                                Н.В. Іванова 
 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань культури, науки і освіти, 
сім'ї та молоді, спорту 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
21 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                                                Н.В. Іванова 
 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань культури, науки і освіти, 
сім'ї та молоді, спорту 

 
В И С Н О В К И 

 
 
21 березня 2018 року Миколаїв № 34 
 
 
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                                                Н.В. Іванова 
 

nau://ukr/280/97-ВР
nau://ukr/93-15


 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань культури, науки і освіти, 
сім'ї та молоді, спорту 

 
В И С Н О В К И 

 
 
21 березня 2018 року Миколаїв № 35 
 
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                                                Н.В. Іванова 
 

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


 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань культури, науки і освіти, 
сім'ї та молоді, спорту 

 
В И С Н О В К И 

 
 
21 березня 2018 року Миколаїв № 36 
 
Про Звернення депутатів Миколаївської 
обласної ради до Кабінету Міністрів 
України щодо внесення змін до постанови 
Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 р. 
№ 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                                                Н.В. Іванова 
 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань культури, науки і освіти, 
сім'ї та молоді, спорту 

 
В И С Н О В К И 

 
 
21 березня 2018 року Миколаїв № 37 
 
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                                                Н.В. Іванова 
 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань культури, науки і освіти, 
сім'ї та молоді, спорту 

 
В И С Н О В К И 

 
 
21 березня 2018 року Миколаїв № 38 
 
Про Звернення депутатів Миколаївської 
обласної ради до Кабінету Міністрів України 
щодо внесення змін до Розпорядження 
Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 № 
78-р стосовно зміни ділянки капітального 
ремонту автомобільної дороги Н-14 
Олександрівка-Кропивницький-Миколаїв 
 
 

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                                                Н.В. Іванова 
 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань культури, науки і освіти, 
сім'ї та молоді, спорту 

 
В И С Н О В К И 

 
 
21 березня 2018 року Миколаїв № 39 
 
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                                                Н.В. Іванова 
 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань культури, науки і освіти, 
сім'ї та молоді, спорту 

 
В И С Н О В К И 

 
 
21 березня 2018 року Миколаїв № 40 
 
Про Звернення депутатів Миколаївської 
обласної ради до Верховної Ради України, 
Кабінету Міністрів України щодо компенсації 
ризику населення, яке проживає на території 
зони спостереження ВП Южно-Української 
АЕС 
 
 

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                                                Н.В. Іванова 
 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань культури, науки і освіти, 
сім'ї та молоді, спорту 

 
В И С Н О В К И 

 
 
21 березня 2018 року Миколаїв № 41 
 
Про Звернення депутатів Миколаївської 
обласної ради до Верховної Ради України, 
обласних рад щодо підтримки проекту Закону 
України "Про внесення змін до Закону України 
"Про свободу пересування та вільний вибір 
місця проживання в Україні" 
 
 

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                                                Н.В. Іванова 
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