
                               
ПОРЯДОК ДЕННИЙ  

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

 
21 червня 2018 року  
Початок: 10.00 

                        Депутатська кімната 

                                
1. Про колективне звернення щодо передачі до комунальної власності 

міста Миколаєва спортивного комплексу «Зоря». 
Інформує: 
 
 
Запрошені: 

Татарін Ігор Іванович – представник громадськості, член 
батьківського комітету спортивної секції з плавання 
плавального басейну «Зоря» 
Мороз Вячеслав Миколайович - представник 
громадськості, член батьківського комітету спортивної 
секції з плавання плавального басейну «Зоря» 
Паша Артур Іванович – директор з соціальних питань 
державного підприємства «Науково-виробничий 
комплекс газотурбобудування «Зоря»-«Машпроект» 
Сєнкевич Олександр Федорович – Миколаївський 
міський голова 
Ташлик Григорій Володимирович – голова постійної 
комісії обласної ради з питань житлово-комунального 
господарства, регулювання комунальної власності, 
приватизації та капітального будівництва 
 

2. Про звернення Миколаївського міського голови щодо передачі Про 
звернення Миколаївського міського голови щодо передачі до комунальної влас-
ності територіальної громади м. Миколаєва будівлі колишнього кінотеатру 
«Іскра». 

Інформує: 
 
 
 
Запрошені: 

Сєнкевич Олександр Федорович – Миколаївський 
міський голова 
Любаров Юрій Йосипович – начальник управління 
культури Миколаївської міської ради 
Димитров Михайло Федорович – начальник управління 
культури, національностей та релігій облдерж-
адміністрації 
Ташлик Григорій Володимирович – голова постійної 
комісії обласної ради з питань житлово-комунального 
господарства, регулювання комунальної власності, 
приватизації та капітального будівництва 

 
3. Про лист управління культури, національностей та релігій 

облдержадміністрації щодо погодження змін до додатку 11 рішення обласної 
ради від 21 грудня 2017 року № 25 «Про обласний бюджет Миколаївської 
області на 2018 рік». 

Інформує: 
 
 

Димитров Михайло Федорович – начальник управління 
культури, національностей та релігій облдерж-
адміністрації 
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Запрошені: Іщенко Вадим Павлович – директор департаменту 
фінансів облдержадміністрації 

 
4. Про лист Ради національних товариств щодо пропозицій до проекту 

обласної Цільової національно-культурної програми «Збереження і розвиток 
етнічної, культурної і мовної самобутності національних меншин у 
Миколаївській області» на 2019-2021 рр. 

Інформує: 
 
 
Запрошені: 

Димитров Михайло Федорович – начальник управління 
культури, національностей та релігій облдерж-
адміністрації 
Іщенко Вадим Павлович – директор департаменту 
фінансів облдержадміністрації 
Каймаразова Лоліта – голова правління Ради 
національних товариств Миколаївської області 

 
5. Про хід виконання рекомендацій постійної комісії обласної ради від 30 

травня 2018 року № 5 «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: 
 
 
 
Запрошені: 
 

Пантєлєєв Іван Васильович – директор комунального 
закладу «Центр  фінансово-статистичного моніторингу, 
матеріально-технічного та інформаційного забезпечення 
освітніх закладів» Миколаївської обласної ради  
Катрич Анатолій Петрович – депутат обласної ради 
Удовиченко Олена Олександрівна – директор 
департаменту освіти  і науки облдержадміністрації 
 

6. Про лист обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді 
щодо сприяння у вирішення проблемних питань закладу. 

Доповідач: 
 
Запрошена: 
 

Троїцька Таїсія Броніславівна – директор обласного 
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді 
Удовиченко Олена Олександрівна – директор 
департаменту освіти  і науки облдержадміністрації 
 

7. Про визначення претендента для нагородження щорічною Премією 
Верховної Ради України педагогічним працівникам загальноосвітніх, профе-
сійно-технічних, дошкільних та позашкільних навчальних закладів. 

Доповідач: 
 
 

Удовиченко Олена Олександрівна – директор 
департаменту освіти  і науки облдержадміністрації 
 

Різне 
 
 
 



  
 
 
 
 

 
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 червня 2018 року № 22 
м. Миколаїв 

Початок: 10.00  
депутатська кімната 
 

Всього членів постійної комісії – 5 
 
Присутні: 
 

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

Відсутні: Чорний С.В. (виробнича необхідність), Кравченко М. А. 
(відрядження). 

  

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 Г. В. – голова постійної комісії обласної ради з питань 
житлово-комунального господарства, регулювання комунальної 
власності, приватизації та капітального будівництва, 
Димитров М. Ф. – начальник управління культури, національ-
ностей та релігій облдержадміністрації, 
Удовиченко О. О. – директор департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації,  
Ротарь О.Ф. – заступник директора департаменту фінансів 
облдержадміністрації,  
Паша А. І. – директор з соціальних питань державного 
підприємства «Науково-виробничий комплекс газотурбобуду-
вання «Зоря»-«Машпроект», 
Мкртчян М. С. – начальник управління комунального майна 
Миколаївської міської ради, 
Машкін О. В. – начальник управління у справах фізичної 
культури і спорту Миколаївської міської ради,  
Любарова Ю.Й. – начальник управління з питань культури та 
охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради, 
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У роботі 
комісії взяли 
участь: 
 

Пантєлєєв Іван Васильович – директор комунального закладу 
«Центр  фінансово-статистичного моніторингу, матеріально-
технічного та інформаційного забезпечення освітніх закладів» 
Миколаївської обласної ради,  
Татарін Ігор Іванович – представник громадськості, член 
батьківського комітету спортивної секції з плавання плавального 
басейну «Зоря» 
Каймаразова Лоліта – голова правління Ради національних 
товариств Миколаївської області 
Троїцька Таїсія Броніславівна – директор обласного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді 
 
Данильченко Віктор Григорович – начальник відділу 
аналітичного забезпечення, аудиту, контролю та аналізу 
бюджетних програм, 
Мороз В. М. – тренер спортивної секції з плавання плавального 
басейну «Зоря», 
Ахундов А. – представник Миколаївської міської ради 
національних товариств, 
Фінкельштейн І. Й. – голова комісії з питань культури, науки і 
освіти, сімї та молоді, спорту громадської ради при 
облдержадміністрації, 
представники засобів масової інформації. 
 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 
1. Про колективне звернення щодо передачі до комунальної власності 

міста Миколаєва спортивного комплексу «Зоря». 
Інформує: 
 
 
Запрошені: 

Татарін Ігор Іванович – представник громадськості, член 
батьківського комітету спортивної секції з плавання 
плавального басейну «Зоря» 
Паша Артур Іванович – директор з соціальних питань 
державного підприємства «Науково-виробничий 
комплекс газотурбобудування «Зоря»-«Машпроект» 
Мкртчян Мкртич Самвелович – начальник управління 
комунального майна Миколаївської міської ради, 
Машкін Олег Валерійович – начальник управління у 
справах фізичної культури і спорту Миколаївської 
міської ради  
Ташлик Григорій Володимирович – голова постійної 
комісії обласної ради з питань житлово-комунального 
господарства, регулювання комунальної власності, 
приватизації та капітального будівництва 
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2. Про звернення Миколаївського міського голови щодо передачі до 
комунальної власності територіальної громади м. Миколаєва будівлі 
колишнього кінотеатру «Іскра» 

Інформує: 
 
 
 
Запрошені: 

Мкртчян Мкртич Самвелович – начальник управління 
комунального майна Миколаївської міської ради 
Любаров Юрій Йосипович – начальник управління 
культури Миколаївської міської ради 
Димитров Михайло Федорович – начальник управління 
культури, національностей та релігій облдерж-
адміністрації 
Ташлик Григорій Володимирович – голова постійної 
комісії обласної ради з питань житлово-комунального 
господарства, регулювання комунальної власності, 
приватизації та капітального будівництва 

 
3. Про лист управління культури, національностей та релігій 

облдержадміністрації щодо погодження змін до додатку 11 рішення обласної 
ради від 21 грудня 2017 року № 25 «Про обласний бюджет Миколаївської 
області на 2018 рік». 

Інформує: 
 
 
Запрошені: 

Димитров Михайло Федорович – начальник управління 
культури, національностей та релігій облдерж-
адміністрації 
Ротарь Ольга Федорівна – заступник директора 
департаменту фінансів облдержадміністрації 

 
4. Про лист Ради національних товариств щодо пропозицій до проекту 

обласної Цільової національно-культурної програми «Збереження і розвиток 
етнічної, культурної і мовної самобутності національних меншин у 
Миколаївській області» на 2019-2021 рр. 

Інформує: 
 
 
Запрошені: 

Димитров Михайло Федорович – начальник управління 
культури, національностей та релігій облдерж-
адміністрації 
Ротарь Ольга Федорівна – заступник директора 
департаменту фінансів облдержадміністрації 
Каймаразова Лоліта – голова правління Ради 
національних товариств Миколаївської області 

 
5. Про хід виконання рекомендацій постійної комісії обласної ради від 30 

травня 2018 року № 5 «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  
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Запрошені: 
 

Удовиченко Олена Олександрівна – директор 
департаменту освіти  і науки облдержадміністрації 
 

6. Про лист обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді 
щодо сприяння у вирішення проблемних питань закладу. 

Доповідач: 
 
Запрошена: 
 

Троїцька Таїсія Броніславівна – директор обласного 
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді 
Удовиченко Олена Олександрівна – директор 
департаменту освіти  і науки облдержадміністрації 
 

7. Про визначення претендента для нагородження щорічною Премією 
Верховної Ради України педагогічним працівникам загальноосвітніх, профе-
сійно-технічних, дошкільних та позашкільних навчальних закладів. 

Доповідач: 
 
 

Удовиченко Олена Олександрівна – директор 
департаменту освіти  і науки облдержадміністрації 
 

Різне 
 

Головою постійної комісії обласної ради запропоновано затвердити 
порядок денний. 

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

 
1. СЛУХАЛИ: Про колективне звернення щодо передачі до комунальної 

власності міста Миколаєва спортивного комплексу «Зоря». 
Інформує: 
 
 
Запрошені: 

Татарін Ігор Іванович – представник громадськості, член 
батьківського комітету спортивної секції з плавання 
плавального басейну «Зоря» 
Паша Артур Іванович – директор з соціальних питань 
державного підприємства «Науково-виробничий 
комплекс газотурбобудування «Зоря»-«Машпроект» 
Мкртчян Мкртич Самвелович – начальник управління 
комунального майна Миколаївської міської ради, 
Машкін Олег Валерійович – начальник управління у 
справах фізичної культури і спорту Миколаївської 
міської ради  
Ташлик Григорій Володимирович – голова постійної 
комісії обласної ради з питань житлово-комунального 
господарства, регулювання комунальної власності, 
приватизації та капітального будівництва 
 

При розгляді та обговоренні питання був присутній Мороз В’ячеслав 
Миколайович - тренер спортивної секції з плавання плавального басейну 
«Зоря» 
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У обговоренні 
взяли участь: 

Іванова Н. В., Гладун С.М., Невеселий В. В., Кротов А.О., 
Шевченко Є.В., Ташлик Г.В., Паша А.І., Мкртчян М.С., 
Татарін І.І., Мороз В.М., Машкін О.В. 
 

За результатами обговорення Іванова Н.В. запропонувала доповнити 
проект  рекомендації такими пунктами:  

«2. Підтримати позицію щодо доцільності передачі спортивного комплексу 
«Зоря» вцілому до комунальної власності територіальної громади                       
м. Миколаєва. 

3. Рекомендувати адміністрації державного підприємства «Науково-
виробничий комплекс газотурбування «Зоря-Машпроект» звернутися до 
трудового колективу щодо розгляду питання про передачу  спортивного 
комплексу «Зоря» вцілому до комунальної власності територіальної громади   
м. Миколаєва.» 

П. 2 проекту рекомендацій вважати відповідно п. 4. 
  

Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: (рекомендації № 1 додаються). 
 
2. СЛУХАЛИ: Про звернення Миколаївського міського голови щодо 

передачі до комунальної власності територіальної громади м. Миколаєва 
будівлі колишнього кінотеатру «Іскра» 

Інформує: 
 
 
 
Запрошені: 

Мкртчян Мкртич Самвелович – начальник управління 
комунального майна Миколаївської міської ради 
Любаров Юрій Йосипович – начальник управління 
культури Миколаївської міської ради 
Димитров Михайло Федорович – начальник управління 
культури, національностей та релігій облдерж-
адміністрації 
Ташлик Григорій Володимирович – голова постійної 
комісії обласної ради з питань житлово-комунального 
господарства, регулювання комунальної власності, 
приватизації та капітального будівництва 

 
У обговоренні 
взяли участь: 

Іванова Н. В., Гладун С.М., Невеселий В. В., Шевченко Є.В., 
Кротов А.О., Димитров М.Ф., Мкртчян М.С., Ташлик Г.В., 
Любаров Ю.Й.  

 
У ході обговорення голова постійної комісії запропонувала: 
- п. 2 рекомендацій викласти у такій редакції: «2. Рекомендувати 

Миколаївській міській раді розробити чіткий план щодо використання та 
фінансування зі збереженням цільового призначення цілісного майнового 
комплексу колишнього кінотеатру «Іскра» та надати облдержадміністрації і 
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обласній раді з метою прийняття остаточного рішення стосовно подальшого 
використання вищезазначеного об’єкта»; 

- п. 3 проекту рекомендацій виключити; 
- п. 4 проекту рекомендацій вважати відповідно п. 3 та викласти у такій 

редакції: «3. Зважаючи на функціональні повноваження постійної комісії 
обласної ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання 
комунальної власності, приватизації та капітального будівництва та 
враховуючи, що контроль за виконанням рішення обласної ради від 07 вересня 
2012 року № 11 «Про надання згоди на безоплатну передачу у спільну власність 
територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області  нерухомого та 
індивідуально визначеного майна цілісного майнового комплексу колишнього 
кінотеатру «Іскра»» відповідно до якого надано згоду на безоплатну передачу 
індивідуально визначеного та нерухомого майна – цілісного майнового 
комплексу колишнього кінотеатру «Іскра» з комунальної власності 
територіальної громади м. Миколаєва у спільну власність територіальних 
громад сіл, селищ, міст Миколаївської області було покладено на постійну 
комісію обласної ради з питань регулювання комунальної власності, 
приватизації та капітального будівництва рекомендувати постійній комісії 
обласної ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання 
комунальної власності, приватизації та капітального будівництва розглянути на 
засідання питання щодо подальшого використання цілісного майнового 
комплексу колишнього кінотеатру «Іскра»». 
  

Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: (рекомендації № 2 додаються). 
 
3. СЛУХАЛИ: Про лист управління культури, національностей та релігій 

облдержадміністрації щодо погодження змін до додатку 11 рішення обласної 
ради від 21 грудня 2017 року № 25 «Про обласний бюджет Миколаївської 
області на 2018 рік». 

Інформує: 
 
 
Запрошені: 

Димитров Михайло Федорович – начальник управління 
культури, національностей та релігій облдерж-
адміністрації 
Ротарь Ольга Федорівна – заступник директора 
департаменту фінансів облдержадміністрації 

 
У обговоренні 
взяли участь: 

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

 
У ході обговорення запропоновано проект рекомендацій доповнити 

пунктом 3 такого змісту: «3. Направити копії цих рекомендацій департаменту 
фінансів облдержадміністрації для врахування в роботі та управлінню 
культури, національностей та релігій облдержадміністрації для відповідного 
реагування». 
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Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: (рекомендації № 3 додаються). 
 
4. СЛУХАЛИ: Про лист Ради національних товариств щодо пропозицій до 

проекту обласної Цільової національно-культурної програми «Збереження і 
розвиток етнічної, культурної і мовної самобутності національних меншин у 
Миколаївській області» на 2019-2021 рр. 

Інформують: 
 
 
 
 
Запрошені: 

Димитров Михайло Федорович – начальник управління 
культури, національностей та релігій облдерж-
адміністрації  
Каймаразова Лоліта – голова правління Ради 
національних товариств Миколаївської області  
Ротарь Ольга Федорівна – заступник директора 
департаменту фінансів облдержадміністрації  

 
При розгляді та обговоренні питання був присутній Ахундов Амар – 

представник Миколаївської міської ради національних товариств. 
 

У обговоренні 
взяли участь: 

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

 
При обговоренні питання депутатами висловлено думку, що громадська 

організація не може фінансуватися за рахунок бюджетних коштів.  
Представник Миколаївської міської ради національних товариств Ахундов 

Амар підтримав вищезазначену думу зазначивши, що громадська організація 
фінансується за рахунок членських внесків і не повинно бути фінансування за 
рахунок бюджетних коштів окремо взятих громадських організацій. 

 
У ході обговорення депутат обласної ради Гладун С.М. запропонувала 

доповнити п.2 проекту рекомендацій абзацом такого змісту: «з метою 
збереження і розвитку Фестивалю національних культур «Дружба», 
враховуючи його багаторічний вклад у розвиток культурної самобутності 
національних меншин включити цей захід окремим пунктом в Програму 
розвитку культури у Миколаївській області на 2017-2018 роки та програму 
розвитку культури на наступні роки, визначивши виконавцями заходу 
управління з питань культури, національностей та релігій облдерж-
адміністрації». 
  

Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: (рекомендації № 4 додаються). 
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5. СЛУХАЛИ: Про хід виконання рекомендацій постійної комісії обласної 
ради від 30 травня 2018 року № 5 «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: 
 
 
 
Запрошені: 
 

Пантєлєєв Іван Васильович – директор комунального 
закладу «Центр  фінансово-статистичного моніторингу, 
матеріально-технічного та інформаційного забезпечення 
освітніх закладів» Миколаївської обласної ради  
Удовиченко Олена Олександрівна – директор 
департаменту освіти  і науки облдержадміністрації 
 

При розгляді та обговоренні питання був присутній Данильченко Віктор 
Григорович – начальник відділу аналітичного забезпечення, аудиту, контролю 
та аналізу бюджетних програм. 

 
У обговоренні 
взяли участь: 

Іванова Н. В., Гладун С.М., Москаленко В.В., Кротов А.О., 
Шевченко Є.В., Невеселий В. В., Удовиченко О.О., 
Пантєлєєв І.В., Данильченко В.Г. 

 
Під час обговорення, депутати ознайомившись з пропозиціями 

облдержадміністрації щодо оптимізації закладу наголосили, що багато питань 
залишаються відкритими.  

Голова обласної ради Москаленко В.В. зазначила, що на її думку 
утримання цього закладу є прикладом нецільового використання коштів, 
оскільки немає чіткого розмежування функцій департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації, як органу влади і комунального закладу, як суб’єкта 
господарювання, відбувається дублювання функцій. Акцентувала увагу 
присутніх, що на утримання Центру у 2018 році заплановано 7 294,0 тис. 
гривень. 

Іванова Н.В. зазначила, що з пропозицій, наданих облдержадміністрацією 
щодо оптимізації закладу не зрозуміло який ефект від такого реформування 
буде в фінансовому плані. 

У ході обговорення запропоновано пункт 2 рекомендацій викласти у такій 
редакції: «2. Враховуючи пропозиції облдержадміністрації стосовно оптимізації 
комунального закладу «Центр фінансово-статистичного моніторингу, 
матеріально-технічного та інформаційного забезпечення освітніх закладів» 
Миколаївської обласної ради рекомендувати облдержадміністрації надати 
уточнюючу інформацію щодо фінансової складової оптимізації означеного 
закладу». 

Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: (рекомендації № 5 додаються). 
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6. СЛУХАЛИ: Про лист обласного еколого-натуралістичного центру 
учнівської молоді щодо сприяння у вирішення проблемних питань закладу. 

Доповідач: 
 
Запрошена: 
 

Троїцька Таїсія Броніславівна – директор обласного 
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді 
Удовиченко Олена Олександрівна – директор 
департаменту освіти  і науки облдержадміністрації 
 

У обговоренні 
взяли участь: 

Іванова Н. В., Гладун С.М., Москаленко В.В., Кротов А.О., 
Невеселий В. В., Шевченко Є.В., Удовиченко О.О.,  
Троїцька Т.Б. 
 

У ході обговорення директор департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації Удовиченко О.О. повідомила, що придбати ноутбук і 
мотоблок заклад може за кошти, які виділені для його потреб. 

У ході обговорення запропоновано доповнити проект рекомендацій такими 
пунктами: 

«3. Взяти до уваги інформацію директора департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації Удовиченко О.О. про те, що видатки, заплановані для 
потреб  вищеозначеного закладу, можуть бути використані для придбання 
ноутбуку та мотоблоку шляхом перерозподілу та передачі необхідного обсягу 
до бюджету розвитку. 

4. Рекомендувати обласному еколого-натуралістичному центру учнівської 
молоді надати пропозиції до облдержадміністрації щодо перерозподілу 
видатків загального фонду обласного бюджету шляхом передачі до бюджету 
розвитку в обсязі, необхідному для придбання ноутбуку та мотоблоку. 

5. Рекомендувати департаменту освіти  і науки облдержадміністрації як 
органу управління внести зміни до кошторису відповідно до 
звернення обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді. 

6. Рекомендувати облдержадміністрації звернутися до Миколаївського 
обласного військового комісаріату щодо повернення автотранспорту 
(вантажно-пасажирська машина «Газель») для потреб закладу». 

Пункт 3 проекту рекомендацій вважати відповідно пунктом 7. 
 

Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: (рекомендації № 6 додаються). 
 
7. СЛУХАЛИ: Про визначення претендента для нагородження щорічною 

Премією Верховної Ради України педагогічним працівникам загальноосвітніх, 
професійно-технічних, дошкільних та позашкільних навчальних закладів. 

Доповідач: 
 
 

Удовиченко Олена Олександрівна – директор 
департаменту освіти  і науки облдержадміністрації 
 

 



10 
 
У обговоренні 
взяли участь: 

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

Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: (рекомендації № 7 додаються). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 червня  2018 року Миколаїв № 1 
 
Про колективне звернення щодо передачі до 
комунальної власності міста Миколаєва 
спортивного комплексу «Зоря» 
 

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

Спортивний комплекс «Зоря» перебуває на балансі Державного 
підприємства оборонної промисловості Науково-виробничий комплекс 
газотурбобудування «Зоря-Машпроект».  

Постійна комісія обласної ради не має права втручатися в господарську 
діяльність державного підприємства. Разом з тим, викликає занепокоєння 
неналежне, на думку заявників, функціонування спортивного комплексу, а саме 
плавального басейну. 

Враховуючи вищезазначене, постійна комісія обласної ради 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Зазначити, що належне функціонування спортивного комплексу «Зоря» 
сприятиме розвитку фізичної культури і спорту, у тому числі і спорту вищих 
досягнень, в області. 

2. Підтримати позицію щодо доцільності передачі спортивного комплексу 
«Зоря» вцілому до комунальної власності територіальної громади                       
м. Миколаєва. 

3. Рекомендувати адміністрації державного підприємства «Науково-
виробничий комплекс газотурбування «Зоря-Машпроект» звернутися до 
трудового колективу щодо розгляду питання про передачу  спортивного 
комплексу «Зоря» вцілому до комунальної власності територіальної громади   
м. Миколаєва. 

4. Рекомендувати Миколаївській міській раді спільно з управлінням молоді 
та спорту облдержадміністрації провести зустріч з уповноваженими особами 
підприємства, до компетенції яких входять питання функціонування 
спортивного комплексу, з метою вироблення спільної позиції щодо належної 
роботи комплексу. 
 
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 червня  2018 року Миколаїв № 2 
 
Про звернення Миколаївського міського 
голови щодо передачі до комунальної влас-
ності територіальної громади м. Миколаєва 
будівлі колишнього кінотеатру «Іскра» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію із зазначеного питання, беручи до 
уваги листи Миколаївського міського голови № 753702.02.01-27/10/14/18 від 
16.04.2018 та управління культури, національностей та релігій облдерж-
адміністрації № 285/03-10 постійна комісія обласної ради  
 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Зазначити, що питання ефективного використання цілісного майнового 
комплексу колишнього кінотеатру «Іскра» за адресою: м. Миколаїв,                
вул. Курортна (Бутоми), 1-А. та зняття його з балансу Миколаївської обласної 
філармонії неодноразово розглядалося на засіданнях постійної комісії обласної 
ради та порушувалося депутатами обласної ради на пленарних засіданнях сесій. 

 
2. Рекомендувати Миколаївській міській раді розробити чіткий план щодо 

використання та фінансування зі збереженням цільового призначення цілісного 
майнового комплексу колишнього кінотеатру «Іскра» та надати 
облдержадміністрації і обласній раді з метою прийняття остаточного рішення 
стосовно подальшого використання вищезазначеного об’єкта. 

 
3. Зважаючи на функціональні повноваження постійної комісії обласної 

ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання комунальної 
власності, приватизації та капітального будівництва та враховуючи, що 
контроль за виконанням рішення обласної ради від 07 вересня 2012 року № 11 
«Про надання згоди на безоплатну передачу у спільну власність територіальних 
громад сіл, селищ, міст Миколаївської області  нерухомого та індивідуально 
визначеного майна цілісного майнового комплексу колишнього кінотеатру 
«Іскра»» відповідно до якого надано згоду на безоплатну передачу 
індивідуально визначеного та нерухомого майна – цілісного майнового 



 
 
комплексу колишнього кінотеатру «Іскра» з комунальної власності 
територіальної громади м. Миколаєва у спільну власність територіальних 
громад сіл, селищ, міст Миколаївської області було покладено на постійну 
комісію обласної ради з питань регулювання комунальної власності, 
приватизації та капітального будівництва рекомендувати постійній комісії 
обласної ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання 
комунальної власності, приватизації та капітального будівництва розглянути на 
засідання питання щодо подальшого використання цілісного майнового 
комплексу колишнього кінотеатру «Іскра». 

 
 
 

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 червня  2018 року Миколаїв № 3 
 
 
Про лист управління культури, національ-
ностей та релігій облдержадміністрації щодо 
погодження змін до додатку 11 рішення 
обласної ради від 21 грудня 2017 року № 25 
«Про обласний бюджет Миколаївської області 
на 2018 рік» 
 

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

На реалізацію пп. 1.1., 1.2 розділу 1 Програми розвитку культури у 
Миколаївській області на 2017-2018 роки, затвердженої рішенням обласної 
ради від 22.12.2016 № 8 для організації і проведення міжнародних, 
всеукраїнських, регіональних, обласних фестивалів, оглядів, конкурсів, 
наукових конференцій тощо, а також участі аматорських та професійних 
колективів у зазначених заходах на 2018 рік передбачено 975,2 тис. гривень. В 
додатку 11 до рішення обласної ради від 21 грудня 2017 року № 25 «Про 
обласний бюджет Миколаївської області на 2018 рік» затверджені видатки на 
виконання зазначених пунктів Програми в сумі 725,0 тис. гривень. 

За інформацією управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації додатково фінансування можливо здійснити за рахунок 
економії бюджетних асигнувань передбачених управлінню на проведення 
державних свят. 

Враховуючи вищезазначене, постійна комісія обласної ради 
 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації взяти до відома. 

2. З метою сприяння підвищення іміджу Миколаївської області та 
проведення нових започаткованих фестивалів, а саме: відкритого регіонального 
фестивалю «Кришталева лялька», міжнародного театрального фестивалю 
«Мельпомена на Миколаївщині» та для участі професійних колективів у 



 
 
міжнародних, всеукраїнських фестивалях, конкурсах у 2018 році погодити 
управлінню культури, національностей та релігій облдержадміністрації 
внесення змін до додатку 11 до рішення обласної ради від 21 грудня 2017 року 
№ 25 «Про обласний бюджет Миколаївської області на 2018 рік» шляхом 
збільшення обсягу їх фінансування на суму 250,2 тис. гривень. 

3. Направити копії цих рекомендацій департаменту фінансів облдерж-
адміністрації для врахування в роботі та управлінню культури, національ-
ностей та релігій облдержадміністрації для відповідного реагування. 
 

 
  
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 червня  2018 року Миколаїв № 4 
 
 
Про лист Ради національних товариств щодо 
пропозицій до проекту обласної Цільової 
національно-культурної програми «Збережен-
ня і розвиток етнічної, культурної і мовної 
самобутності національних меншин у 
Миколаївській області» на 2019-2021 рр. 
 

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

У 2018 році закінчується строк дії обласної Цільової національно-
культурної програми «Збереження і розвиток етнічної, культурної і мовної 
самобутності національних меншин у Миколаївській області» на 2014-2018 
роки. У зв'язку з цим та враховуючи ефективність обласної Цільової 
національно-культурної програми вважається доцільним розробка нового 
проекту програми на наступні роки.  

Враховуючи вищезазначене, постійна комісія обласної ради 
 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію Ради національних товариств, управління культури, 
національностей та релігій облдержадміністрації взяти до відома. 

 
2. Рекомендувати управлінню культури, національностей та релігій 

облдержадміністрації: 
розглянути та взяти до уваги в межах чинного законодавства пропозиції 

Ради національних товариств до проекту обласної Цільової національно-
культурної програми «Збереження і розвиток етнічної, культурної і мовної 
самобутності національних меншин у Миколаївській області» на 2019-2021 рр.; 

при розробці проекту обласної Цільової національно-культурної програми 
«Збереження і розвиток етнічної, культурної і мовної самобутності 
національних меншин у Миколаївській області» на 2019-2021 рр. врахувати 
рекомендації постійної комісії обласної ради від 22 листопада 2017 року № 7 



 
 
«Про хід виконання обласної Цільової національно-культурної програми 
«Збереження та розвиток етнічної, культурної та мовної самобутності 
національних меншин у Миколаївській області» на 2014-2018 роки»; 

надати для попереднього розгляду та обговорення проект обласної 
Цільової національно-культурної програми «Збереження і розвиток етнічної, 
культурної і мовної самобутності національних меншин у Миколаївській 
області» на 2019-2021 рр. на засідання постійної комісії обласної ради з питань 
культури, науки і освіти, сім'ї та молоді, спорту; 

з метою збереження і розвитку Фестивалю національних культур 
«Дружба», враховуючи його багаторічний вклад у розвиток культурної 
самобутності національних меншин включити цей захід окремим пунктом в 
Програму розвитку культури у Миколаївській області на 2017-2018 роки та 
програму розвитку культури на наступні роки, визначивши виконавцями заходу 
управління з питань культури, національностей та релігій облдерж-
адміністрації. 

 
 

  
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 червня  2018 року Миколаїв № 5 
 
 
Про хід виконання рекомендацій постійної 
комісії обласної ради від 30 травня 2018 року 
№ 5 «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» 
 

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

Центр ФСМТ з 12.12.2013 є правонаступником комунального закладу 
Централізованої бухгалтерії по обслуговуванню закладів та установ освіти, що 
перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
Миколаївської області.  

Структура закладу складалась протягом тривалого часу з урахуванням 
потреб закладів освіти, специфіки їх діяльності та остаточно була сформована 
на початку 2014 року. Центр ФСМТ спрямовує свою діяльність виключно на 
обслуговування закладів освіти, що фінансуються з обласного бюджету. Для 
виконання значних обсягів завдань та функцій в частині обслуговування у 2018 
році 50 закладів освіти (ПТНЗ – 16, ВНЗ І-ІІ ступеню акредитації – 4, 
Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти – 1, 
інтернатні заклади – 22, позашкільні заклади – 7), які фінансуються з обласного 
бюджету, в закладі сформовано 7 підрозділів загальною штатною чисельністю 
53,8 одиниць, з яких станом на 01.06.2018 фактично зайнято 41,05 одиниць. 

Крім основних завдань з обслуговування 50 закладів освіти, Центр ФСМТ 
фінансує заходи з позашкільної роботи з дітьми, чим сприяє популяризації 
здорового способу життя, отриманню знань та навичок з питань охорони праці, 
пожежної безпеки, безпеки дорожнього руху серед учнівської молоді. 

Враховуючи вищезазначене, постійна комісія обласної ради 
 



 
 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію департаменту освіти і науки облдержадміністрації щодо 
діяльності комунального закладу «Центр фінансово-статистичного 
моніторингу, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення освітніх 
закладів» Миколаївської обласної ради взяти до відома. 

 
2. Враховуючи пропозиції облдержадміністрації стосовно оптимізації 

комунального закладу «Центр фінансово-статистичного моніторингу, 
матеріально-технічного та інформаційного забезпечення освітніх закладів» 
Миколаївської обласної ради рекомендувати облдержадміністрації надати 
уточнюючу інформацію щодо фінансової складової оптимізації означеного 
закладу. 

 
 

  
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 червня  2018 року Миколаїв № 6 
 
Про лист обласного еколого-натуралістичного 
центру учнівської молоді щодо сприяння у 
вирішення проблемних питань закладу 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію із зазначеного питання, 
враховуючи лист обласного еколого-натуралістичного центру учнівської 
молоді від 25 травня 2018 року № 77 постійна комісія обласної ради  
 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію департаменту освіти і науки облдержадміністрації та 
обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді щодо сприяння у 
вирішенні проблемних питань закладу взяти до відома. 

2. Враховуючи, що відповідно до чинного законодавства реалізація 
державної політики в галузі науки і освіти, належить до повноважень місцевої 
державної адміністрації направити лист обласного еколого-натуралістичного 
центру учнівської молоді щодо сприяння у вирішенні проблемних питань 
закладу облдержадміністрації для розгляду питання по суті, вжиття заходів 
відповідного реагування з метою вирішення порушених питань і інформування 
обласної ради та заявника.  

3. Взяти до уваги інформацію директора департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації Удовиченко О.О. про те, що видатки, заплановані для 
потреб  вищеозначеного закладу, можуть бути використані для придбання 
ноутбуку та мотоблоку шляхом перерозподілу та передачі необхідного обсягу 
до бюджету розвитку. 

4. Рекомендувати обласному еколого-натуралістичному центру учнівської 
молоді надати пропозиції до облдержадміністрації щодо перерозподілу 
видатків загального фонду обласного бюджету шляхом передачі до бюджету 
розвитку в обсязі, необхідному для придбання ноутбуку та мотоблоку. 

5. Рекомендувати департаменту освіти  і науки облдержадміністрації як 
органу управління внести зміни до кошторису відповідно до 
звернення обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді. 
 



 
 

6. Рекомендувати облдержадміністрації звернутися до Миколаївського 
обласного військового комісаріату щодо повернення автотранспорту 
(вантажно-пасажирська машина «Газель») для потреб закладу.  

7. 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 

 
Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 

 
21 червня  2018 року Миколаїв № 7 
 
Про визначення претендента для 
нагородження щорічною Премією 
Верховної Ради України педагогічним 
працівникам загальноосвітніх, профе-
сійно-технічних, дошкільних та 
позашкільних навчальних закладів 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію із зазначеного питання, 

враховуючи рекомендації постійної комісії обласної ради з питань культури, 
науки і освіти, сімї та молоді, спорту від 27 квітня 2018 року № 5 постійна 
комісія обласної ради  

 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Зазначити, що департаментом освіти і науки було організовано 
проведення процедури висунення кандидатури, що представляє систему 
загальної середньої освіти на відзначення премією Верховної Ради України та 
за результатами конкурсного відбору відібрано.  

2. Підтримати  кандидатуру Цуркіної Тетяни Валентинівни, вчителя фізики 
Першої української гімназії імені Миколи Аркаса на відзначення премією  
Верховної Ради України педагогічним працівникам загальноосвітніх, 
професійно-технічних, дошкільних та позашкільних навчальних закладів. 

3. Рекомендувати департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 
 підготувати відповідний пакет документів претендента на відзначення 

премією; 
підготувати проект рішення з метою винесення цього питання на розгляд 

сесії обласної ради сьомого скликання відповідно до Регламенту обласної ради 
сьомого скликання. 

 
 

Голова постійної комісії обласної ради                                            Н.В. Іванова 
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