ПОРЯДОК ДЕННИЙ
засідання постійної комісії обласної ради з питань культури, науки і освіти,
сім'ї та молоді, спорту
30 травня 2018 року
Початок: 13.00

Депутатська кімната

1. Про виконання рекомендацій постійної комісії обласної ради від 22 листопада 2017 року № 3 «Про перспективи організації відпочинку та оздоровлення дітей у дитячих оздоровчих таборах, що перебувають в комунальній
власності відповідних територіальних громад».
Доповідач:
Єльчієва Оксана Русланівна – директор департаменту
соціального захисту населення облдержадміністрації
2. Про виконання рекомендацій постійної комісії обласної ради від 20 вересня 2017 року № 3 «Про передачу житлових будинків комунального закладу
«Березківський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школаінтернат-ліцей І-ІІІ ступенів» зі спільної власності територіальних громад сіл,
селищ, міст Миколаївської області».
Доповідач:
Удовиченко Олена Олександрівна – директор
департаменту освіти і науки облдержадміністрації
Запрошені:
Халімон Зінаїда Володимирівна – директор комунального закладу «Березківський навчально-виховний
комплекс «Загальноосвітня школа-інтернат-ліцей І-ІІІ
ступенів»
Мірошніченко Олексій Володимирович – голова
Кривоозерської райдержадміністрації
Козерецький Олександр Анатолійович – голова
Кривоозерської районної ради
Свідерський Сергій Володимирович – Берізківський
сільський голова
3. Про звернення Новобузької райдержадміністрації та районної ради щодо
відновлення роботи Новобузької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1.
Інформують: Завальнюк
Наталія
Володимирівна
–
перший
заступник голови райдерадміністрації з фінансовоекономічних, соціальних та гуманітарних питань
Гаркавенко Василь Васильович – голова Новобузької
районної ради
Запрошені:
Удовиченко Олена Олександрівна – директор
департаменту освіти і науки облдержадміністрації
Ташлик Григорій Володимирович – голова постійної
комісії обласної ради з питань житлово-комунального
господарства, регулювання комунальної власності,
приватизації та капітального будівництва
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Барна Федір Петрович – голова постійної комісії
обласної ради з питань регіонального розвитку,
планування, бюджету, фінансів та інвестицій
Бондар Олександр Олександрович – депутат обласної
ради, заступник голови постійної комісії обласної ради з
питань регіонального розвитку, планування, бюджету,
фінансів та інвестицій
4. Про депутатське звернення депутата обласної ради Катрича А.П. щодо
діяльності
комунального
закладу
«Центр
фінансово-статистичного
моніторингу, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення освітніх
закладів» Миколаївської обласної ради.
Доповідач:
Пантєлєєв Іван Васильович – директор комунального
закладу «Центр фінансово-статистичного моніторингу,
матеріально-технічного та інформаційного забезпечення
освітніх закладів» Миколаївської обласної ради
Запрошені:
Катрич Анатолій Петрович – депутат обласної ради
Удовиченко Олена Олександрівна – директор
департаменту освіти і науки облдержадміністрації
5. Про необхідність проведення ремонтних робіт у Миколаївському
академічному художньому російському драматичному театрі.
Доповідачі:
Димитров Михайло Федорович – начальник управління
культури, національностей та релігій облдержадміністрації
Лукін Ілля Леонідович – начальник управління
капітального будівництва облдержадміністрації
Запрошені:
Свистун Артем Олександрович – директор - художній
керівник Миколаївського академічного художнього
російського театру
Різне
Про лист щодо сприяння у вирішенні питання розміщення Веселинівської
централізованої бібліотечної системи Миколаївської області у приміщенні
Будинку дитячої творчості.
Інформує:
Бойчук Ніна Сергіївна - в.о. завідувача сектору
культури, національностей та релігій райдержадміністрації
Запрошені:
Філімонов
Анатолій
Вадимович
–
голова
Веселинівської райдержадміністрації
Румянцев
Олександр
Валерійович
–
голова
Веселинівської селищної ради
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Про лист творчої спілки «Миколаївська обласна організація Національної
спілки художників України» щодо сприяння у вирішення питання виготовлення
та встановлення меморіальної дошки на честь першого Народного художника
України на Миколаївщині Ряснянського Михайла Олексійовича.
Інформує:
Боляков Дмитро Леонідович – голова правління творчої
спілки «Миколаївська обласна організація Національної
спілки художників України»
Запрошені:
Димитров Михайло Федорович – начальник управління
культури, національностей та релігій облдержадміністрації
Любаров Юрій Йосипович – начальник Управління з
питань культури та охорони культурної спадщини
Миколаївської міської ради
Про лист творчої спілки «Миколаївська обласна організація Національної
спілки художників України» щодо сприяння у вирішення питання виготовлення
та встановлення меморіальної дошки на честь Народного художника України
Бережного Миколи Федоровича.
Інформує:
Боляков Дмитро Леонідович – голова правління творчої
спілки «Миколаївська обласна організація Національної
спілки художників України»
Запрошені:
Димитров Михайло Федорович – начальник управління
культури, національностей та релігій облдержадміністрації
Любаров Юрій Йосипович – начальник Управління з
питань культури та охорони культурної спадщини
Миколаївської міської ради
Про лист громадської організації «Федерація фехтування Миколаєва»
щодо збільшення місць для відділенні фехтування у Миколаївському вищому
училищі фізичної культури.
Інформує:
Мурлян Андрій Анатолійович – президент громадської
організації «Федерація фехтування Миколаєва»
Запрошені:
Удовиченко Олена Олександрівна – директор
департаменту освіти і науки облдержадміністрації
Мельніченко Олександр Миколайович – директор
Миколаївського вищого училища фізичної культури
Про депутатське звернення народного депутат України Козиря Б.Ю. щодо
вирішення питання проведення у поточному році ремонтно-реставраційних
робіт меморіального комплексу, розташованого у с. Ковалівка Миколаївського
району Миколаївської області.
Доповідач:
Димитров Михайло Федорович – начальник управління
культури, національностей та релігій облдержадміністрації
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Про хід виконання рішень обласної ради від 27 липня 2017 року № 12
«Про надання згоди на безоплатну передачу нерухомого майна з державної
власності у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст
Миколаївської області» та від 12 квітня 2018 року № 11 «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 – в.о. начальнику
управління молоді та спорту облдержадміністрації

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ
ПРОТОКОЛ
засідання постійної комісії обласної ради
з питань культури, науки і освіти, сім’ї та молоді, спорту
30 травня 2018 року № 21
м. Миколаїв

Початок: 13.00
депутатська кімната

Всього членів постійної комісії – 5
Присутні:

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

Відсутні:

Чорний С.В. (виробнича необхідність).

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

Москаленко В.В. – голова обласної ради,
Кротов А.О. – заступник голови обласної ради,
Шевченко Є.В. – заступник голови облдержадміністрації,
Ташлик Григорій Володимирович – голова постійної комісії
обласної ради з питань житлово-комунального господарства,
регулювання
комунальної
власності,
приватизації
та
капітального будівництва,
Барна Федір Петрович – голова постійної комісії обласної ради з
питань регіонального розвитку, планування, бюджету, фінансів
та інвестицій,
Бондар Олександр Олександрович – депутат обласної ради,
заступник голови постійної комісії обласної ради з питань
регіонального розвитку, планування, бюджету, фінансів та
інвестицій,
Катрич Анатолій Петрович – депутат обласної ради,
Єльчієва О. Р. – заступник директора департаменту соціального
захисту облдержадміністрації,
Удовиченко О. О. – директор департаменту освіти і науки
облдержадміністрації,
Димитров М. Ф. – начальник управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації,

2

Гінкул В. М. – в.о. начальника управління молоді та спорту
облдержадміністрації,
Лукін Ілля Леонідович – начальник управління капітального
будівництва облдержадміністрації,
Халімон Зінаїда Володимирівна – директор комунального
закладу
«Березківський
навчально-виховний
комплекс
«Загальноосвітня школа-інтернат-ліцей І-ІІІ ступенів»,
Мірошніченко Олексій Володимирович – голова Кривоозерської
райдержадміністрації,
Козерецький Олександр Анатолійович – голова Кривоозерської
районної ради,
Свідерський Сергій Володимирович – Берізківський сільський
голова,
Петраковський
Михайло
Васильович заступник голови
Новобузької райдержадміністрації,
Гаркавенко Василь Васильович – голова Новобузької районної
ради,
Пантєлєєв Іван Васильович – директор комунального закладу
«Центр
фінансово-статистичного моніторингу, матеріальнотехнічного та інформаційного забезпечення освітніх закладів»
Миколаївської обласної ради,
Свистун Артем Олександрович – директор - художній керівник
Миколаївського академічного художнього російського театру,
Бойчук Ніна Сергіївна - в.о. завідувача сектору культури,
національностей та релігій райдерж-адміністрації,
Дрозд Анжеліна Василівна - перший заступник голови
Веселинівської райдержадміністрації,
Румянцев Олександр Валерійович – голова Веселинівської
селищної ради,
Боляков Дмитро Леонідович – голова правління творчої спілки
«Миколаївська обласна організація Національної спілки
художників України»,
Бондаренко Ірина Анатоліївна – начальник відділу управління з
питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської
міської ради,
Мурлян Андрій Анатолійович – президент громадської
організації «Федерація фехтування Миколаєва»,
Мельніченко
Олександр
Миколайович
–
директор
Миколаївського вищого училища фізичної культури,
У роботі
представники батьків, діти яких навчаються у Миколаївській
комісії взяли спеціальній загальноосвітній школі - інтернаті № 3,
участь:
Смоквіна Микола Миколайович – начальник відділу
департаменту
соціального
захисту
населення
облдержадміністрації,
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Ворона
Микола
Павлович
–
комерційний
директор
Миколаївського академічного художнього російського театру,
представники освітньої галузі Новобузького району,
засоби масової інформації.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про виконання рекомендацій постійної комісії обласної ради від 22 листопада 2017 року № 3 «Про перспективи організації відпочинку та оздоровлення дітей у дитячих оздоровчих таборах, що перебувають в комунальній
власності відповідних територіальних громад».
Доповідач:
Єльчієва Оксана Русланівна – директор департаменту
соціального захисту населення облдержадміністрації
2. Про виконання рекомендацій постійної комісії обласної ради від 20 вересня 2017 року № 3 «Про передачу житлових будинків комунального закладу
«Березківський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школаінтернат-ліцей І-ІІІ ступенів» зі спільної власності територіальних громад сіл,
селищ, міст Миколаївської області».
Доповідач:
Удовиченко Олена Олександрівна – директор
департаменту освіти і науки облдержадміністрації
Запрошені:
Халімон Зінаїда Володимирівна – директор комунального закладу «Березківський навчально-виховний
комплекс «Загальноосвітня школа-інтернат-ліцей І-ІІІ
ступенів»
Мірошніченко Олексій Володимирович – голова
Кривоозерської райдержадміністрації
Козерецький Олександр Анатолійович – голова
Кривоозерської районної ради
Свідерський Сергій Володимирович – Берізківський
сільський голова
3. Про звернення Новобузької райдержадміністрації та районної ради щодо
відновлення роботи Новобузької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1.
Інформують: Петраковський Михайло Васильович - заступник голови
Новобузької райдержадміністрації
Гаркавенко Василь Васильович – голова Новобузької
районної ради
Запрошені:
Удовиченко Олена Олександрівна – директор
департаменту освіти і науки облдержадміністрації
Ташлик Григорій Володимирович – голова постійної
комісії обласної ради з питань житлово-комунального
господарства, регулювання комунальної власності,
приватизації та капітального будівництва
Барна Федір Петрович – голова постійної комісії
обласної ради з питань регіонального розвитку,
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планування, бюджету, фінансів та інвестицій
Бондар Олександр Олександрович – депутат обласної
ради, заступник голови постійної комісії обласної ради з
питань регіонального розвитку, планування, бюджету,
фінансів та інвестицій
4. Про депутатське звернення депутата обласної ради Катрича А.П. щодо
діяльності
комунального
закладу
«Центр
фінансово-статистичного
моніторингу, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення освітніх
закладів» Миколаївської обласної ради.
Доповідач:
Пантєлєєв Іван Васильович – директор комунального
закладу «Центр фінансово-статистичного моніторингу,
матеріально-технічного та інформаційного забезпечення
освітніх закладів» Миколаївської обласної ради
Запрошені:
Катрич Анатолій Петрович – депутат обласної ради
Удовиченко Олена Олександрівна – директор
департаменту освіти і науки облдержадміністрації
5. Про необхідність проведення ремонтних робіт у Миколаївському
академічному художньому російському драматичному театрі.
Доповідачі:
Димитров Михайло Федорович – начальник управління
культури, національностей та релігій облдержадміністрації
Лукін Ілля Леонідович – начальник управління
капітального будівництва облдержадміністрації
Запрошені:
Свистун Артем Олександрович – директор - художній
керівник Миколаївського академічного художнього
російського театру
Різне
Про лист щодо сприяння у вирішенні питання розміщення Веселинівської
централізованої бібліотечної системи Миколаївської області у приміщенні
Будинку дитячої творчості.
Інформує:
Бойчук Ніна Сергіївна - в.о. завідувача сектору
культури, національностей та релігій райдержадміністрації
Запрошені:
Дрозд Анжеліна Василівна - перший заступник голови
Веселинівської райдержадміністрації
Румянцев
Олександр
Валерійович
–
голова
Веселинівської селищної ради
Про лист творчої спілки «Миколаївська обласна організація Національної
спілки художників України» щодо сприяння у вирішення питання виготовлення
та встановлення меморіальної дошки на честь першого Народного художника
України на Миколаївщині Ряснянського Михайла Олексійовича.
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Інформує:
Запрошені:

Боляков Дмитро Леонідович – голова правління творчої
спілки «Миколаївська обласна організація Національної
спілки художників України»
Димитров Михайло Федорович – начальник управління
культури, національностей та релігій облдержадміністрації
Бондаренко Ірина Анатоліївна – начальник відділу
управління з питань культури та охорони культурної
спадщини Миколаївської міської ради,

Про лист творчої спілки «Миколаївська обласна організація Національної
спілки художників України» щодо сприяння у вирішення питання виготовлення
та встановлення меморіальної дошки на честь Народного художника України
Бережного Миколи Федоровича.
Інформує:
Боляков Дмитро Леонідович – голова правління творчої
спілки «Миколаївська обласна організація Національної
спілки художників України»
Запрошені:
Димитров Михайло Федорович – начальник управління
культури, національностей та релігій облдержадміністрації
Бондаренко Ірина Анатоліївна – начальник відділу
управління з питань культури та охорони культурної
спадщини Миколаївської міської ради,
Про лист громадської організації «Федерація фехтування Миколаєва»
щодо збільшення місць для відділенні фехтування у Миколаївському вищому
училищі фізичної культури.
Інформує:
Мурлян Андрій Анатолійович – президент громадської
організації «Федерація фехтування Миколаєва»
Удовиченко Олена Олександрівна – директор
Запрошені:
департаменту освіти і науки облдержадміністрації
Мельніченко Олександр Миколайович – директор
Миколаївського вищого училища фізичної культури
Про депутатське звернення народного депутат України Козиря Б.Ю. щодо
вирішення питання проведення у поточному році ремонтно-реставраційних
робіт меморіального комплексу, розташованого у с. Ковалівка Миколаївського
району Миколаївської області.
Доповідач:
Димитров Михайло Федорович – начальник управління
культури, національностей та релігій облдержадміністрації
Про хід виконання рішень обласної ради від 27 липня 2017 року № 12
«Про надання згоди на безоплатну передачу нерухомого майна з державної
власності у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст
Миколаївської області» та від 12 квітня 2018 року № 11 «Про внесення змін до
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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 – в.о. начальнику
управління молоді та спорту облдержадміністрації
На початку засідання депутат обласної ради Кравченко М.А. запропонував
включити до порядку денного питання щодо ситуації, що склалася у
Миколаївській спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті № 3, зокрема про
ігнорування звернень батьків, діти яких навчаються у зазначеному закладі,
стосовно можливого реформування інтернату.
Депутат Кравченко М.А. запропонував, щоб питання було розглянуто
першим у порядку денному.
Проведено голосування.
Підсумки голосування: «за» - одноголосно.
ВИРІШИЛИ:

Включити до порядку денного першим питанням
питання «Про ігнорування звернень батьків, діти
яких навчаються у Миколаївській спеціальній
загальноосвітній школі - інтернаті № 3».

Головою постійної комісії обласної ради запропоновано затвердити
порядок денний.
Проведено голосування.
Підсумки голосування: «за» - одноголосно.
1. СЛУХАЛИ: Про ігнорування звернень батьків, діти яких навчаються у
Миколаївській спеціальній загальноосвітній школі - інтернаті № 3.
Інформують: Кравченко Микола Антонович – депутат обласної ради,
представники батьків, діти яких навчаються у
Миколаївській спеціальній загальноосвітній школіінтернаті № 3,
Удовиченко Олена Олександрівна – директор
департаменту освіти і науки облдержадміністрації
У обговоренні
взяли участь:

Іванова Н. В., Кравченко М.А., Москаленко В.В.,
Гладун С.М., Невеселий В. В., Шевченко Є.В., Кротов А.О.,
Удовиченко О.О., представники батьків, діти яких
навчаються в Миколаївській спеціальній загальноосвітній
школі - інтернаті № 3.

За результатами обговорення Кравченко М.А. запропонував рекомендації
постійної комісії викласти у такій редакції:
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«Вивчити питання щодо подальшого функціонування закладу з виїздом на
місце зі створенням робочої групи з числа депутатів обласної ради із залученням
батьків, фахівців департаменту освіти і науки облдержадміністрації та
облдержадміністрації».
Іванова Н.В. запропонувала включити до рекомендацій такий пункт:
«Інформацію департаменту освіти і науки облдержадміністрації та присутніх на
засіданні комісії батьків з цього питання взяти до відома» та підтримала
позицію щодо створення робочої групи.
Проведено голосування.
Підсумки голосування: "за" – одноголосно
ВИРІШИЛИ:

(рекомендації № 1 додаються).

2. СЛУХАЛИ: Про виконання рекомендацій постійної комісії обласної
ради від 22 листопада 2017 року № 3 «Про перспективи організації відпочинку
та оздоровлення дітей у дитячих оздоровчих таборах, що перебувають в
комунальній власності відповідних територіальних громад».
Доповідач:
Єльчієва Оксана Русланівна – директор департаменту
соціального захисту населення облдержадміністрації
У обговоренні
взяли участь:

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

Проведено голосування.
Підсумки голосування: "за" – одноголосно
ВИРІШИЛИ:

(рекомендації № 2 додаються).

3. СЛУХАЛИ: Про виконання рекомендацій постійної комісії обласної
ради від 20 вересня 2017 року № 3 «Про передачу житлових будинків
комунального закладу «Березківський навчально-виховний комплекс
«Загальноосвітня школа-інтернат-ліцей І-ІІІ ступенів» зі спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області».
Доповідач:
Удовиченко Олена Олександрівна – директор
департаменту освіти і науки облдержадміністрації
Запрошені:
Халімон Зінаїда Володимирівна – директор комунального закладу «Березківський навчально-виховний
комплекс «Загальноосвітня школа-інтернат-ліцей І-ІІІ
ступенів»
Мірошніченко Олексій Володимирович – голова
Кривоозерської райдержадміністрації
Козерецький Олександр Анатолійович – голова
Кривоозерської районної ради
Свідерський Сергій Володимирович – Берізківський
сільський голова
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У обговоренні
взяли участь:

Іванова Н. В., Кравченко М.А., Гладун С.М.,
Невеселий В. В., Москаленко В.В., Шевченко Є.В.,
Ташлик Г.В., Кротов А.О., Мірошніченко О.В.,
Козерецький О.А., Халімон З.В.

У ході обговорення головою комісії запропоновано:
виключити з проекту рекомендацій п. 2 «Рекомендувати Кривоозерській
райдержадміністрації врегулювати питання щодо зняття статусу «службові» з
14 квартир Березківського НВК, які віднесено до категорії службових житлових
приміщень»,
п. 3 вважати відповідно п. 2 та викласти у такій редакції: «2.
Рекомендувати департаменту освіти і науки облдержадміністрації підготувати
відповідний проект рішення щодо передачі житлових будинків комунального
закладу «Березківський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школаінтернат-ліцей І-ІІІ ступенів» зі спільної власності територіальних громад сіл,
селищ, міст Миколаївської області у комунальну власність Березківської
сільської ради та надати на розгляд сесії обласної ради відповідно до
Регламенту обласної ради сьомого скликання»;
доповнити новим пунктом «3. Рекомендувати постійній комісії обласної
ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання комунальної
власності, приватизації та капітального будівництва розглянути вищезазначене
питання відповідно до повноважень постійної комісії обласної ради».
Проведено голосування.
Підсумки голосування: "за" – одноголосно
ВИРІШИЛИ:

(рекомендації № 3 додаються).

4. СЛУХАЛИ: Про звернення Новобузької райдержадміністрації та
районної ради щодо відновлення роботи Новобузької загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 1.
Інформують: Петраковський Михайло Васильович - заступник голови
Новобузької райдержадміністрації
Гаркавенко Василь Васильович – голова Новобузької
районної ради
Запрошені:
Удовиченко Олена Олександрівна – директор
департаменту освіти і науки облдержадміністрації
Ташлик Григорій Володимирович – голова постійної
комісії обласної ради з питань житлово-комунального
господарства, регулювання комунальної власності,
приватизації та капітального будівництва
Бондар Олександр Олександрович – депутат обласної
ради, заступник голови постійної комісії обласної ради з
питань регіонального розвитку, планування, бюджету,
фінансів та інвестицій
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У обговоренні
взяли участь:

Іванова Н. В., Кравченко М.А., Гладун С.М., Кротов А.О.,
Невеселий В. В., Москаленко В.В., Шевченко Є.В.,
Удовиченко О.О., Бондар О.О., Гаркавенко В.В.,
Петраковський М.В., Ташлик Г.В., представники освітньої
галузі Новоодеського району.

Проведено голосування.
Підсумки голосування: "за" – одноголосно
ВИРІШИЛИ:

(рекомендації № 4 додаються).

5. СЛУХАЛИ: Про депутатське звернення депутата обласної ради
Катрича А.П. щодо діяльності комунального закладу «Центр фінансовостатистичного моніторингу, матеріально-технічного та інформаційного
забезпечення освітніх закладів» Миколаївської обласної ради.
Доповідач:
Пантєлєєв Іван Васильович – директор комунального
закладу «Центр фінансово-статистичного моніторингу,
матеріально-технічного та інформаційного забезпечення
освітніх закладів» Миколаївської обласної ради
Запрошені:
Катрич Анатолій Петрович – депутат обласної ради
Удовиченко Олена Олександрівна – директор
департаменту освіти і науки облдержадміністрації
У обговоренні
взяли участь:

Іванова Н. В., Кравченко М.А., Гладун С.М., Катрич А.П.,
Невеселий В. В., Москаленко В.В., Шевченко Є.В.,
Удовиченко О.О., Пантєлєєв І.В., Кротов А.О.

У ході обговорення депутат Катрич А.П. запропонував винести питання
про оптимізацію комунального закладу «Центр фінансово-статистичного
моніторингу, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення освітніх
закладів» Миколаївської обласної ради на сесію обласної ради.
Кравченко М.А. запропонував повторно розглянути на засіданні постійної
комісії питання про діяльність закладу після отримання додаткової інформації.
Іванова Н.В. запропонувала доповнити проект рекомендацій такими
пунктами:
«3. Рекомендувати департаменту освіти і науки облдержадміністрації,
комунальному закладу «Центр фінансово-статистичного моніторингу,
матеріально-технічного та інформаційного забезпечення освітніх закладів»
надати розширену інформацію щодо функцій, штатного розпису, кількості
фактично працюючих працівників тощо.
4. Рекомендувати облдержадміністрації надати пропозиції щодо
оптимізації закладу з метою розгляду цього питання на наступному засіданні
постійної комісії обласної ради.»
Проведено голосування.
Підсумки голосування: "за" – одноголосно
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ВИРІШИЛИ:

(рекомендації № 5 додаються).

6. СЛУХАЛИ: Про необхідність проведення ремонтних робіт у
Миколаївському академічному художньому російському драматичному театрі.
Доповідачі:
Димитров Михайло Федорович – начальник управління
культури, національностей та релігій облдержадміністрації
Лукін Ілля Леонідович – начальник управління
капітального будівництва облдержадміністрації
Запрошені:
Свистун Артем Олександрович – директор - художній
керівник Миколаївського академічного художнього
російського театру
У обговоренні
взяли участь:

Іванова Н. В., Кравченко М.А., Гладун С.М.,
Невеселий В. В., Москаленко В.В., Шевченко Є.В.,
Кротов А.О. Димитров М.Ф., Лукін І.Л., Ворона М.П.

У ході обговорення запропоновано доповнити п. 3 проекту рекомендацій
таким абзацом: «при внесенні змін до обласного бюджету Миколаївської
області на 2018 рік врахувати виділення коштів для оформлення проектної
документації на проведення реставрації фасаду театру».
Проведено голосування.
Підсумки голосування: "за" – одноголосно
ВИРІШИЛИ:

(рекомендації № 6 додаються).

При розгляді питань №№7-9 був відсутній депутат Кравченко М.А.
Всього депутатів – 3.
7. СЛУХАЛИ: Про лист щодо сприяння у вирішенні питання розміщення
Веселинівської централізованої бібліотечної системи Миколаївської області у
приміщенні Будинку дитячої творчості.
Інформує:
Бойчук Ніна Сергіївна - в.о. завідувача сектору
культури, національностей та релігій райдержадміністрації
Запрошені:
Дрозд Анжеліна Василівна - перший заступник голови
Веселинівської райдержадміністрації
У обговоренні
взяли участь:

Іванова Н. В., Гладун С.М., Невеселий В. В.,
Димитров М.Ф., Дрозд А.В., Бойчук Н.С, Кротов А.О.

У ході обговорення Гладун С.М. запропонувала доповнити проект
рекомендацій пунктом щодо дотримання вимог чинного законодавства при
розгляді питання усіма сторонам конфлікту.
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Проведено голосування.
Підсумки голосування: "за" – одноголосно
ВИРІШИЛИ:

(рекомендації № 7 додаються).

8. СЛУХАЛИ: Про лист творчої спілки «Миколаївська обласна організація
Національної спілки художників України» щодо сприяння у вирішення питання
виготовлення та встановлення меморіальної дошки на честь першого
Народного художника України на Миколаївщині Ряснянського Михайла
Олексійовича.
Інформує:
Боляков Дмитро Леонідович – голова правління творчої
спілки «Миколаївська обласна організація Національної
спілки художників України»
Запрошені:
Димитров Михайло Федорович – начальник управління
культури, національностей та релігій облдержадміністрації
Бондаренко Ірина Анатоліївна – начальник відділу
управління з питань культури та охорони культурної
спадщини Миколаївської міської ради,
У обговоренні
взяли участь:

Іванова Н. В., Гладун С.М., Невеселий В. В., Шевченко Є.В.,
Димитров М.Ф., Бондаренко І.А., Боляков Д.Л.

Проведено голосування.
Підсумки голосування: "за" – одноголосно
ВИРІШИЛИ:

(рекомендації № 8 додаються).

9. СЛУХАЛИ: Про лист творчої спілки «Миколаївська обласна організація
Національної спілки художників України» щодо сприяння у вирішення питання
виготовлення та встановлення меморіальної дошки на честь Народного
художника України Бережного Миколи Федоровича.
Інформує:
Боляков Дмитро Леонідович – голова правління творчої
спілки «Миколаївська обласна організація Національної
спілки художників України»
Запрошені:
Димитров Михайло Федорович – начальник управління
культури, національностей та релігій облдержадміністрації
Бондаренко Ірина Анатоліївна – начальник відділу
управління з питань культури та охорони культурної
спадщини Миколаївської міської ради,
У обговоренні
взяли участь:

Іванова Н. В., Гладун С.М., Кротов А.О., Невеселий В. В.,
Бондаренко І.А., Димитров М.Ф., Боляков Д.Л.
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Проведено голосування.
Підсумки голосування: "за" – одноголосно
ВИРІШИЛИ:

(рекомендації № 9 додаються).

При обговоренні питання № 10 був присутній депутат Кравченко М.А.
Всього депутатів – 4.
10. СЛУХАЛИ: Про лист громадської організації «Федерація фехтування
Миколаєва» щодо збільшення місць для відділення фехтування у
Миколаївському вищому училищі фізичної культури.
Інформує:
Мурлян Андрій Анатолійович – президент громадської
організації «Федерація фехтування Миколаєва»
Запрошені:
Удовиченко Олена Олександрівна – директор
департаменту освіти і науки облдержадміністрації
Мельніченко Олександр Миколайович – директор
Миколаївського вищого училища фізичної культури
У обговоренні
взяли участь:

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

У ході обговорення Івановою Н.В. запропоновано доповнити проект
рекомендацій таким пунктом: «1. Підтримати пропозицію громадської
організації «Федерація фехтування Миколаєва» щодо збільшення місць для
відділення фехтування у Миколаївському вищому училищі фізичної культури.»
Проведено голосування.
Підсумки голосування: "за" – одноголосно
ВИРІШИЛИ:

(рекомендації № 10 додаються).

При розгляді питань №№11- 12 був відсутній депутат Кравченко М.А.
Всього депутатів – 3.
11. СЛУХАЛИ: Про депутатське звернення народного депутат України
Козиря Б.Ю. щодо вирішення питання проведення у поточному році ремонтнореставраційних робіт меморіального комплексу, розташованого у с. Ковалівка
Миколаївського району Миколаївської області.
Доповідач:
Димитров Михайло Федорович – начальник управління
культури, національностей та релігій облдержадміністрації
У обговоренні
взяли участь:

Іванова Н. В., Гладун С.М., Невеселий В. В., Шевченко Є.В.,
Димитров М.Ф., Кротов А.О.

У ході обговорення питання внесено пропозицію доповнити п. 2
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рекомендацій таким абзацом: «звернутися до місцевих органів влади з метою
передачі на їх баланс меморіального комплексу, розташованого у с. Ковалівка
Миколаївського району Миколаївської області та меморіального комплексу
«Курган Слави» у місті Нова Одеса Миколаївської області».
Проведено голосування.
Підсумки голосування: "за" – одноголосно
ВИРІШИЛИ:

(рекомендації № 11 додаються).

12. СЛУХАЛИ: Про хід виконання рішень обласної ради від 27 липня 2017
року № 12 «Про надання згоди на безоплатну передачу нерухомого майна з
державної власності у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст
Миколаївської області» та від 12 квітня 2018 року № 11 «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».
У обговоренні
взяли участь:

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

У ході обговорення Івановою Н.В. запропоновано доповнити проект
рекомендацій пунктом 3 такого змісту: «3. Рекомендувати Миколаївській
міській раді сприяти виділенню земельної ділянки, що розташована за адресою:
м. Миколаїв, вулиця Бузький бульвар, 16, та м. Миколаїв, вулиця Бузький
бульвар, 16/1, з присвоєнням їй кадастрового номеру, для подальшого
використання управлінням молоді та спорту Миколаївської обласної державної
адміністрації як балансоутримувача майна відповідно до чинного
законодавства, для завершення процесу передачі всього майнового спортивного
комплексу у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст
Миколаївської області». Пункт 3 проекту рекомендацій вважати пунктом 4.
Проведено голосування.
Підсумки голосування: "за" – одноголосно
ВИРІШИЛИ:

(рекомендації № 12 додаються).

Після обговорення питань порядку денного депутати ознайомилися з
інформацією щодо виконання рекомендацій постійної комісії.
Димитров М.Ф. проінформував депутатів про хід виконання рекомендацій
від 27 квітня 2018 року «Про звернення фонду Андрія Антонюка щодо
можливості передачі будівлі Первомайського краєзнавчого музею філії
Миколаївського обласного краєзнавчого музею на баланс Миколаївського
обласного музею ім. В.В. Верещагіна». Зазначив, що в Первомайському
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краєзнавчому музеї створено окремий зал, де розміщено творчість художника
Андрія Антонюка.
ВИРІШИЛИ:

Інформацію взяти до відома.
Відтермінувати питання про створення робочої
групи щодо вивчення питання створення музею, в
якому на постійній основі буде розміщуватися
творчість художника Андрія Антонюка.

Депутати ознайомилися з інформацією департаменту освіти і науки
облдержадміністрації:
про організацію та проведення культурно-масових заходів протягом
оздоровчого періоду влітку 2017 року для дітей, які перебували на оздоровленні
в дитячому оздоровчому центі «Орлятко» (лист від 22 травня 2018 року №
2511/05/01-01.14);
про врахування рекомендацій постійної комісії від 27 квітня 2018 року № 1
(лист від 14 травня 2018 року № 2332/05/01-01.14).
ВИРІШИЛИ:

Інформацію взяти до відома.

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
РЕКОМЕНДАЦІЇ
30 травня 2018 року

Миколаїв

№ 1

Про ігнорування звернень батьків, діти яких
навчаються у Миколаївській спеціальній
загальноосвітній школі - інтернаті № 3
Заслухавши та обговоривши інформацію із зазначеного питання, постійна
комісія обласної ради
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію департаменту освіти і науки облдержадміністрації та
присутніх на засіданні комісії батьків з цього питання взяти до відома.
2. Вивчити питання щодо подальшого функціонування закладу з виїздом
на місце зі створенням робочої групи з числа депутатів обласної ради із
залученням батьків, фахівців департаменту освіти і науки облдержадміністрації
та облдержадміністрації.
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
РЕКОМЕНДАЦІЇ
30 травня 2018 року

Миколаїв

№ 2

Про виконання рекомендацій постійної комісії
обласної ради від 22 листопада 2017 року № 3
«Про перспективи організації відпочинку та
оздоровлення дітей у дитячих оздоровчих
таборах, що перебувають в комунальній
власності відповідних територіальних громад»
Заслухавши та обговоривши інформацію із зазначеного питання, беручи до
уваги інформацію департаменту соціального захисту населення постійна
комісія обласної ради зазначає таке.
За станом на 30 травня 2018 року рекомендації постійної комісії обласної
ради з питань культури, науки і освіти, сім'ї та молоді, спорту від 22 листопада
2017 року № 3 «Про перспективи організації відпочинку та оздоровлення дітей
в дитячих оздоровчих таборах, що перебувають в комунальній власності
відповідних територіальних громад» не виконано. Відповідно до інформації
департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації питання
впровадження в Миколаївській області у 2018 році розподілу коштів
передбачених в обласному бюджеті на оздоровлення та відпочинок дітей, між
районами, містами та об’єднаними територіальними громадами для закупівлі
путівок в заклади відпочинку та оздоровлення області, у т.ч. районні дитячі
оздоровчі табори «Лісова казка» Братського району та районної дитячої
оздоровчої бази імені Башкірова Березнегуватського району не може бути
вирішено з наступних причин:
повноваження з питань оздоровлення дітей покладено на департамент
соціального захисту населення Миколаївської обласної державної адміністрації
з 02 квітня 2018 року відповідно до розпорядження голови Миколаївської
обласної державної адміністрації від 19.01.2017 № 14-р «Про упорядкування
структури Миколаївської обласної державної адміністрації». До цього питання
виконання рекомендацій постійної комісії обласної ради з питань культури,
науки і освіти, сім'ї та молоді, спорту від 22 листопада 2017 року № 3 «Про
перспективи організації відпочинку та оздоровлення дітей в дитячих

оздоровчих таборах, що перебувають в комунальній власності відповідних
територіальних громад» не відносилось до компетенції департаменту;
відповідно до постанови кабінету Міністрів України від 14 червня
2017 року № 411-р «Про схвалення проекту Основних напрямів бюджетної
політики на 2018-2020 роки», листа Міністерства Фінансів України
від 18.07.2017 № 04110-09-9/19298, листа департаменту фінансів Миколаївської
облдержадміністрації від 01.08.2017 № 041-23/2242 «Про попередні розрахунки
видатків обласного бюджету на 2018-2020 роки» попередні розрахунки
видатків, що спрямовуються на оздоровлення та відпочинок дітей на 2018 рік
було подано управлінням з питань молоді та туризму облдержадміністрації до
департаменту фінансів облдержадміністрації 18 серпня 2017 року.
Таким чином, вирішення питання розподілу коштів передбачених в
обласному бюджеті на оздоровлення та відпочинок дітей, між районами,
містами та об’єднаними територіальними громадами для закупівлі путівок в
заклади відпочинку та оздоровлення області можливе з 2019 року, у спосіб,
визначений статтею 101 Бюджетного Кодексу України, тобто у вигляді
міжбюджетних трансфертів між місцевими бюджетами (субвенції), з
прийняттям порядку її використання.
Враховуючи вищезазначене, постійна комісія обласної ради
ВИРІШИЛА:
1.
Інформацію
департаменту
соціального
захисту
населення
облдержадміністрації взяти до відома.
2. Зазначити, що питання щодо впровадження в області як пілотного
проекту у 2018 році пропорційного розподілу коштів, передбачених в
обласному бюджеті на оздоровлення та відпочинок дітей, між районами,
містами та об’єднаними територіальними громадами для закупівлі путівок в
заклади відпочинку та оздоровлення області, у т.ч. районні дитячі оздоровчі
табори Братський район - «Лісова казка» та Березнегуватський район - районна
дитяча оздоровча база імені Башкірова відповідно до рекомендацій постійної
комісії обласної ради від 22 листопада 2017 року № 3 потребує подальшого
вивчення та визначення шляхів його реалізації.
3. З метою вирішення вищеозначеного питання, а також організації
ефективного оздоровлення та відпочинку дітей у районних дитячих таборах
рекомендувати в межах повноважень:
3.1. Головам райдержадміністрацій, міським (міст обласного значення)
головам, головам сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних
громад до 01 вересня 2018 року:
опрацювати питання належного фінансового забезпечення оздоровлення та
відпочинку дітей у 2019 році, надавши для узагальнення департаменту
соціального захисту населення облдержадміністрації попередні розрахунки
видатків, що будуть спрямовуватись на зазначені цілі.

надати інформацію щодо обсягів видатків на 2019 рік, які будуть
спрямовуватись на оздоровлення та відпочинку дітей в стаціонарних закладах,
що перебувають в комунальній власності відповідних територіальних громад;
надати інформацію щодо обсягів видатків на 2019 рік, які будуть
спрямовуватись на утримання оздоровчих закладів що перебувають в
комунальній власності відповідних територіальних громад.
3.2 Департаменту фінансів облдержадміністрації до 01 вересня:
опрацювати, в межах компетенції, питання розподілу коштів
передбачених в обласному бюджеті на оздоровлення та відпочинок дітей, між
районами, містами та об’єднаними територіальними громадами в частині
додержання вимог бюджетного законодавства. Пропозиції та рекомендації із
зазначеного питання надати департаменту соціального захисту населення
облдержадміністрації для узагальнення.
3.3. Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації:
до 01 жовтня надати обласній раді узагальнену інформацію та пропозиції
щодо розподілу коштів передбачених в обласному бюджеті на оздоровлення та
відпочинок дітей, між районами, містами та об’єднаними територіальними
громадами;
повторно повернутися до вивчення та опрацювати питання щодо
впровадження в області як пілотного проекту пропорційного розподілу коштів,
передбачених в обласному бюджеті на оздоровлення та відпочинок дітей, між
районами, містами та об’єднаними територіальними громадами для закупівлі
путівок в заклади відпочинку та оздоровлення області, у т.ч. районні дитячі
оздоровчі табори Братський район - «Лісова казка» та Березнегуватський район
- районна дитяча оздоровча база імені Башкірова.
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
РЕКОМЕНДАЦІЇ
30 травня 2018 року

Миколаїв

№ 3

Про виконання рекомендацій постійної комісії
обласної ради від 20 вересня 2017 року № 3
«Про передачу житлових будинків комунального закладу «Березківський навчальновиховний комплекс «Загальноосвітня школаінтернат-ліцей І-ІІІ ступенів» зі спільної
власності територіальних громад сіл, селищ,
міст Миколаївської області»
Заслухавши та обговоривши інформацію із зазначеного питання, постійна
комісія обласної ради зазначає таке.
Питання щодо передачі житлових будинків комунального закладу
«Березківський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школаінтернат-ліцей І-ІІІ ступенів» зі спільної власності територіальних громад сіл,
селищ, міст Миколаївської області неодноразово порушувалося депутатами
обласної ради на засіданні постійної комісії обласної ради та пленарних
засіданнях сесії.
Відповідно до інформації департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 16 травня 2018 року № 2415/10-04/01-01.14 підготовка проекту
рішення обласної ради про надання згоди на безоплатну передачу житлових
будинків Березківського НВК із спільної власності територіальних громад сіл,
селищ, міст Миколаївської області у власність Березківської сільської ради
затримується, оскільки відповідно до архівного витягу від 29.03.2013 № Б- 1621/01.1-21 розпорядження Представника Президента України у Кривоозерському
районі від 04.03.1993 №68 «О восстановлении статуса государственного жилья
в районе» 14 квартир Березківського НВК віднесено до категорії службових
житлових приміщень, а райдержадміністрацією не врегульоване питання щодо
зняття статусу «службові» із вказаних квартир. Листом від 25. 10. 2017 № 4967/
11/ 01-01-17 департамент освіти і науки облдержадміністрації, у січні
облдержадміністрація своїм листом звертались до голови Кривоозерської
райдержадміністрації з питання прискорення зняття статусу «службові» із
житлових будинків школи. Відповіді не отримано.

Листом від 25.10.2017 № 4966/11/01-01-17 департамент освіти і науки
облдержадміністрації, у січні облдержадміністрація своїм листом звертались до
голови Березківської сільської ради з питання прискорення розгляду на сесії
сільської ради питання передачі житлових будинків. Рішення сільської ради
прийнято.
Враховуючи вищезазначене, постійна комісія обласної ради
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію департаменту освіти і науки облдержадміністрації з цього
питання та рішення Березківської сільської ради Кривоозерського району
Миколаївської області № 3 від 24.01.2018 року «Про прийняття житлових
будинків по вулиці Ковальського на баланс сільської ради» взяти до відома.
2. Рекомендувати департаменту освіти і науки облдержадміністрації
підготувати відповідний проект рішення щодо передачі житлових будинків
комунального закладу «Березківський навчально-виховний комплекс
«Загальноосвітня школа-інтернат-ліцей І-ІІІ ступенів» зі спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області у комунальну
власність Березківської сільської ради та надати на розгляд сесії обласної ради
відповідно до Регламенту обласної ради сьомого скликання.
3. Рекомендувати постійній комісії обласної ради з питань житловокомунального господарства, регулювання комунальної власності, приватизації
та капітального будівництва розглянути вищезазначене питання відповідно до
повноважень постійної комісії 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
РЕКОМЕНДАЦІЇ
30 травня 2018 року

Миколаїв

№ 4

Про звернення Новобузької райдержадміністрації та районної ради щодо
відновлення роботи Новобузької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1
Заслухавши та обговоривши інформацію із зазначеного питання, беручи до
уваги звернення Новобузької райдержадміністрації та районної ради, колективу
Новобузької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Новобузької районної
ради та батьківської громадськості, постійна комісія зазначає таке.
Питання щодо відновлення будівлі опорної Новобузької загальноосвітньої
школи № 1 неодноразово порушувалося депутатами обласної ради на
пленарних засіданнях сесії обласної ради та розглядалося на засіданні постійної
комісії обласної ради з питань культури, науки і освіти, сімї та молоді, спорту
13 лютого 2018 року з направленням відповідних рекомендацій.
Враховуючи вищезазначене, постійна комісія обласної ради
ВИРІШИЛА:
1. Взяти до уваги інформацію облдержадміністрації (лист від 10 травня
2018 року № 1916/0/05-30/3-18) проте, що департаментом економічного
розвитку та регіональної політики облдержадміністрації направлено лист
Міністерству фінансів України з пропозиціями щодо розподілу коштів
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів
соціально-економічного розвитку окремих територій у 2018 році, до якого
увійшла пропозиція Новобузької райдержадміністрації : «Капітальний ремонт
будівлі Новобузької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1, вул.
Гребеннікова, 27, м. Новий Буг, Новобузький район, Миколаївська область» із
запропонованим обсягом фінансування 80,0 млн. гривень.
2. Зазначити, що питання відновлення будівлі Новобузької загальноосвітньої школи № 1 є дуже важливим та таким, що потребує консолідації зусиль
органів виконавчої влади та місцевого самоврядування всіх рівнів.

Підтримати позицію щодо необхідності відновлення будівлі закладу
Новобузької загальноосвітньої школи № 1 з метою її повноцінного
функціонування.
2. Рекомендувати облдержадміністрації вжити дієвих заходів щодо
відновлення роботи Новобузької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1
Новобузької районної ради, у тому числі розглянути питання щодо залучення
коштів державного бюджету, Фонду регіонального розвитку, обласного
бюджету та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.
3. Повторно рекомендувати постійній комісії обласної ради з питань
регіонального розвитку, планування, бюджету, фінансів та інвестицій
розглянути питання щодо виділення коштів з обласного бюджету
Миколаївської області, як співфінансування, на ремонт будівлі Новобузької
загальноосвітньої школи № 1.
4. Копію цих рекомендацій направити заявникам.

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
РЕКОМЕНДАЦІЇ
30 травня 2018 року

Миколаїв

№ 5

Про депутатське звернення депутата обласної
ради
Катрича
А.П.
щодо
діяльності
комунального закладу «Центр
фінансовостатистичного моніторингу, матеріальнотехнічного та інформаційного забезпечення
освітніх закладів» Миколаївської обласної
ради
Заслухавши та обговоривши інформацію із зазначеного питання, постійна
комісія обласної ради зазначає таке.
Комунальний заклад «Центр фінансово-статистичного моніторингу,
матеріально-технічного та інформаційного забезпечення освітніх закладів»
Миколаївської обласної ради є неприбутковим комунальним закладом та
повністю фінансується з обласного бюджету.
Центр створений з метою забезпечення організаційних, координуючих
функцій з питань фінансово-господарської діяльності та звітності в освітніх
закладах, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл,
селищ, міст Миколаївської області, а також професійно-технічних та інших
навчальних закладах Миколаївської області, що фінансуються з обласного
бюджету, в тому числі за рахунок міжбюджетних трансфертів, матеріальнотехнічного та інформаційного забезпечення, створення умов для їх безпечної
життєдіяльності.
Основними завданнями Центру є забезпечення належної організації
бухгалтерського обліку і звітності; планово-економічної роботи в закладах
освіти; збір і обробка фінансової, бюджетної та іншої звітності закладів освіти;
проведення внутрішнього аудиту в Центрі та закладах освіти; збір,
узагальнення та а наліз інформації про фінансово-господарську діяльність
закладів освіти.
Враховуючи вищезазначене, постійна комісії обласної ради
ВИРІШИЛА:

1. Інформацію облдержадміністрації щодо фінансової діяльності
комунального закладу «Центр фінансово-статистичного моніторингу,
матеріально-технічного та інформаційного забезпечення освітніх закладів»
Миколаївської обласної ради взяти до відома.
2. Зазначити, що відповідно до інформації облдержадміністрації виконання
закладом статутних завдань щодо забезпечення фінансових, статистичних,
технічних та інформаційних послуг 51 закладу освіти відповідно до Методики
здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетних програм, які
виконуються розпорядниками коштів місцевих бюджетів, затвердженої першим
заступником Міністра фінансів України від 13.02.2013 року, оцінюється в 200
балів, що відповідає середньому рівню ефективності.
3. Рекомендувати департаменту освіти і науки облдержадміністрації,
комунальному закладу «Центр фінансово-статистичного моніторингу,
матеріально-технічного та інформаційного забезпечення освітніх закладів»
надати розширену інформацію щодо функцій, штатного розпису, кількості
фактично працюючих працівників тощо.
4. Рекомендувати облдержадміністрації надати пропозиції щодо
оптимізації закладу з метою розгляду цього питання на наступному засіданні
постійної комісії 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
РЕКОМЕНДАЦІЇ
30 травня 2018 року

Миколаїв

№ 6

Про необхідність проведення ремонтних робіт
у Миколаївському академічному художньому
російському драматичному театрі
Заслухавши та обговоривши інформацію із зазначеного питання, постійна
комісія обласної ради зазначає таке.
Відповідно до інформації управління культури, національностей та релігій
облдержадміністрації від 15 травня 2018 року у проекті бюджету по капітальних видатках на 2018 рік з урахуванням завдань і цілей, передбачених
Стратегією розвитку Миколаївської області на період до 2020 року управлінням
культури, національностей та релігій облдержадміністрації, як головним
розпорядником бюджетних коштів, врахована потреба Миколаївського
академічного художнього російського драматичного театру, а саме: 2018 рік –
700,00 тис. грн. для оформлення проектної документації на проведення
реставрації фасаду театру зі сторони вулиць Адміральської і Лягіна; 2019 рік –
8000,00 тис. грн. на реставраційні роботи фасаду театру зі сторони вулиць
Адміральської і Лягіна з заміною старих вікон на енергозберігаючі склопакети;
2020 рік – 1200,00 тис. грн. на капітальних ремонт сценічного кола.
Враховуючи вищезазначене, постійна комісія обласної ради
ВИРІШИЛА:
1. Взяти до відома інформації структурних підрозділів облдержадміністрації: управління культури, національностей та релігій, управління
капітального будівництва.
2. Зазначити, що питання щодо необхідності проведення ремонтних робіт у
Миколаївському академічному художньому російському драматичному театрі,
яке неодноразово розглядалося на засіданнях постійної комісії обласної ради, є
актуальним.
Вирішення цього питання сприятиме задоволення культурних потреб
жителів міста і області та розвитку культури в регіоні в цілому.

3. Рекомендувати управлінню культури, національностей та релігій
облдержадміністрації спільно з управлінням капітального будівництва
облдержадміністрації:
при внесенні змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2018
рік врахувати виділення коштів для оформлення проектної документації на
проведення реставрації фасаду театру;
тримати на жорсткому контролі використання бюджетних коштів,
виділених у 2018 році на вирішення проблемних питань закладу;
скласти поетапний план з термінами та строками проведення і завершення
робіт у Миколаївському академічному художньому російському драматичному
театрі;
інформацію про хід вирішення питання надавати постійній комісії
обласної ради до 01вересня та 01 грудня 2018 року.

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
РЕКОМЕНДАЦІЇ
30 травня 2018 року

Миколаїв

№ 7

Про лист щодо сприяння у вирішенні питання
розміщення Веселинівської централізованої
бібліотечної системи Миколаївської області у
приміщенні Будинку дитячої творчості
Заслухавши та обговоривши інформацію із зазначеного питання, беручи до
уваги лист № 101/01-14 від 04.05.18 сектору культури, національностей та
релігій Веселинівської райдержадміністрації щодо сприяння у вирішенні
питання розміщення Веселинівської централізованої бібліотечної системи
Миколаївської області у приміщенні Будинку дитячої творчості постійна
комісія обласної ради
ВИРІШИЛА:
1. Інформації Веселинівської райдержадміністрації та Веселинівської
селищної ради з цього питання взяти до відома.
2. Рекомендувати Веселинівській районній раді та Веселинівській
селищній раді спільно з Веселинівською райдержадміністрацією провести
спільне засідання профільних постійних комісій з метою вирішення питання
розміщення
Веселинівської
централізованої
бібліотечної
системи
Миколаївської області з урахуванням інтересів всіх зацікавлених сторін.
3. Рекомендувати сторонам конфлікту при розгляді питання дотримуватися
вимог чинного законодавства.

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
РЕКОМЕНДАЦІЇ
30 травня 2018 року

Миколаїв

№ 8

Про лист творчої спілки «Миколаївська обласна організація Національної спілки художників України» щодо сприяння у вирішення
питання виготовлення та встановлення меморіальної дошки на честь першого Народного
художника
України
на
Миколаївщині
Ряснянського Михайла Олексійовича
Заслухавши та обговоривши інформацію із зазначеного питання, беручи до
уваги лист творчої спілки «Миколаївська обласна організація Національної
спілки художників України», постійна комісія обласної ради
ВИРІШИЛА:
1. Взяти до відома лист творчої спілки «Миколаївська обласна організація
Національної спілки художників України» щодо сприяння у вирішення питання
виготовлення та встановлення меморіальної дошки на честь першого
Народного художника України на Миколаївщині Ряснянського Михайла
Олексійовича.
2. Враховуючи, що реалізація державної політики у галузі культури
належить до повноважень облдержадміністрації рекомендувати управлінню
культури, національностей та релігій облдержадміністрації розглянути
вищезазначеного листа, вивчити порушене у ньому питання та, в межах
повноважень, вжити заходів щодо його вирішення.
3. Рекомендувати Миколаївській міській раді в межах повноважень
сприяти у вирішення питання виготовлення та встановлення меморіальної
дошки на честь Народного художника України Ряснянського М. О..
4. Управлінню культури, національностей та релігій облдержадміністрації,
Миколаївській міській раді проінформувати за результатами вивчення питання
та про вжиті заходи щодо його вирішення заявника у визначений чинним
законодавством строк.
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
РЕКОМЕНДАЦІЇ
30 травня 2018 року

Миколаїв

№ 9

Про лист творчої спілки «Миколаївська
обласна організація Національної спілки
художників України» щодо сприяння у
вирішення
питання
виготовлення
та
встановлення меморіальної дошки на честь
Народного художника України Бережного
Миколи Федоровича
Заслухавши та обговоривши інформацію із зазначеного питання, беручи до
уваги лист творчої спілки «Миколаївська обласна організація Національної
спілки художників України» постійна комісія обласної ради зазначає таке.
Меморіальна дошка – пам'ятний знак, встановлений на нерухомих
історико-культурних об’єктах чи пам’ятних місцях, із текстом, що розкриває
зв'язок історико-культурного об’єкта з історичними подіями чи визначними
діячами. Після встановлення меморіальна дошка ставиться на облік,
забезпечується її охорона, впорядкування та збереження. Одним із ключових
питань під час влаштування таких дошок є дотримання вимог чинного
законодавства.
Враховуючи вищезазначене, постійна комісія обласної ради
ВИРІШИЛА:
1. Взяти до відома лист творчої спілки «Миколаївська обласна організація
Національної спілки художників України» щодо сприяння у вирішення питання
виготовлення та встановлення меморіальної дошки на честь Народного
художника України Бережного Миколи Федоровича.
2. Враховуючи, що реалізація державної політики у галузі культури
належить до повноважень облдержадміністрації рекомендувати управлінню
культури, національностей та релігій облдержадміністрації розглянути
вищезазначеного листа, вивчити порушене у ньому питання та, в межах
повноважень, вжити заходів щодо його вирішення.

3. Рекомендувати Миколаївській міській раді в межах повноважень
сприяти у вирішення питання виготовлення та встановлення меморіальної
дошки на честь Народного художника України Бережного Миколи Федоровича.
4. Управлінню культури, національностей та релігій облдержадміністрації,
Миколаївській міській раді проінформувати за результатами вивчення питання
та про вжиті заходи щодо його вирішення заявника у визначений чинним
законодавством строк.

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
РЕКОМЕНДАЦІЇ
30 травня 2018 року

Миколаїв

№ 10

Про лист громадської організації «Федерація
фехтування Миколаєва» щодо збільшення
місць для відділення фехтування у Миколаївському вищому училищі фізичної культури
Заслухавши та обговоривши інформацію із зазначеного питання, беручи до
уваги лист громадської організації «Федерація фехтування Миколаєва»,
постійна комісія обласної ради
ВИРІШИЛА:
1. Підтримати пропозицію громадської організації «Федерація фехтування
Миколаєва» щодо збільшення місць для відділення фехтування у Миколаївському вищому училищі фізичної культури.
2. Відповідно до чинного законодавства та делегованих повноважень
направити лист громадської організації «Федерація фехтування Миколаєва»
щодо збільшення місць для відділення фехтування у Миколаївському вищому
училищі фізичної культури департаменту освіти і науки облдержадміністрації,
дирекції Миколаївського вищого училища фізичної культури для розгляду,
внесення пропозицій з метою вирішення питання та інформування заявника за
результатами розгляду.
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
РЕКОМЕНДАЦІЇ
30 травня 2018 року

Миколаїв

№ 11

Про депутатське звернення народного депутата
України Козиря Б.Ю. щодо вирішення питання
проведення у поточному році ремонтнореставраційних робіт меморіального комплексу,
розташованого у с. Ковалівка Миколаївського
району Миколаївської області
Заслухавши та обговоривши інформацію із зазначеного питання, беручи до
уваги повторне звернення народного депутата України Козиря Б.Ю.,
рекомендації постійної комісії обласної ради від 21 березня 2018 року № 1 з
цього питання, постійна комісія обласної ради
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації з цього питання взяти до відома.
2. Рекомендувати управлінню культури, національностей та релігій
облдержадміністрації:
тримати на активному контролі питання щодо здійснення ремонтних робіт
меморіального комплексу, розташованого у с. Ковалівка Миколаївського
району;
при внесенні змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2018
рік передбачити кошти на виконання першочергових ремонтних робіт
меморіального комплексу;
звернутися до місцевих органів влади з метою передачі на їх баланс
меморіального комплексу, розташованого у с. Ковалівка Миколаївського
району Миколаївської області та меморіального комплексу «Курган Слави» у
місті Нова Одеса Миколаївської області.
Про вжиті заходи щодо вирішення питання інформувати народного
депутата Козиря Б.Ю. до 01 вересня та 01 грудня 2018 року.
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
РЕКОМЕНДАЦІЇ
30 травня 2018 року

Миколаїв

№ 12

Про хід виконання рішень обласної ради від
27 липня 2017 року № 12 «Про надання згоди
на безоплатну передачу нерухомого майна з
державної власності у спільну власність
територіальних громад сіл, селищ, міст
Миколаївської області» та від 12 квітня 2018
року № 11 «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»
Заслухавши та обговоривши інформацію із зазначеного питання, постійна
комісія обласної ради
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію управління молоді та спорту облдержадміністрації з цього
питання взяти до відома.
2. Рекомендувати управлінню молоді та спорту облдержадміністрації:
тримати на активному контролі питання щодо виконання рішень обласної
ради від 27 липня 2017 року № 12 «Про надання згоди на безоплатну передачу
нерухомого майна з державної власності у спільну власність територіальних
громад сіл, селищ, міст Миколаївської області» та від 12 квітня 2018 року № 11
«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».
3. Рекомендувати Миколаївській міській раді сприяти виділенню
земельної ділянки, що розташована за адресою: м. Миколаїв, вулиця Бузький
бульвар, 16, та м. Миколаїв, вулиця Бузький бульвар, 16/1, з присвоєнням їй
кадастрового номеру, для подальшого використання управлінням молоді та

спорту Миколаївської обласної державної адміністрації як балансоутримувача
майна відповідно до чинного законодавства, для завершення процесу передачі
всього майнового спортивного комплексу у спільну власність територіальних
громад сіл, селищ, міст Миколаївської області.
4. Управлінню молоді та спорту облдержадміністрації та Миколаївській
міській раді проінформувати постійну комісію обласної ради про вжиті заходи
щодо виконання рішень обласної ради до 1 липня 2018 року.

Голова постійної комісії обласної ради

Н.В. Іванова

