
 ПРОЕКТ                            

ПОРЯДОК ДЕННИЙ  

засідання постійної комісії обласної ради з питань культури, науки і освіти, 

сім'ї та молоді, спорту 

 

17 жовтня 2018 року  

Початок: 10.00 

                       Депутатська кімната 

                                

1. Про проект обласної Цільової національно-культурної програми 

«Збереження та розвиток етнічної, культурної та мовної самобутності 

національних меншин в Миколаївській області» на 2019-2021 роки та виконання 

рекомендацій постійної комісії обласної ради від 21 червня 2018 року № 4. 

Доповідач: 

 

 

Запрошені: 

 

Димитров Михайло Федорович - начальник управління 

культури, національностей та релігій облдержадміністрації. 

Шевченко Євген Валерійович – заступник голови 

облдержадміністрації. 

 

2. Про проект програми розвитку культури у Миколаївській області на 2019-

2021 роки. 

Доповідач: 

 

 

Запрошені: 

 

Димитров Михайло Федорович - начальник управління 

культури, національностей та релігій облдержадміністрації. 

Шевченко Євген Валерійович – заступник голови 

облдержадміністрації. 

 

3. Про лист інституту геологічних наук Національної академії наук України 

щодо увіковічення пам’яті академіка Івана Ілліча Чебаненка. 

Доповідач: 

 

 

 

Димитров Михайло Федорович - начальник управління 

культури, національностей та релігій облдержадміністрації. 

 

4. Про хід виконання рекомендацій постійної комісії обласної ради від        

21 червня 2018 року № 5 та 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  

Шевченко Євген Валерійович – заступник голови 

облдержадміністрації. 

Катрич Анатолій Петрович – депутат обласної ради 

Удовиченко Олена Олександрівна – директор департаменту 

освіти  і науки облдержадміністрації 
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5. Про лист голови профспілкової організації Вознесенського професійного 

аграрного ліцею Городнього А. про непорозуміння, що склалися між 

профспілкою та директором Вознесенського професійного аграрного ліцею 

Цимбалюком М. 

Інформує: 

 

Запрошені: 

Іванова Надія Валеріївна – голова постійної комісії обласної 

ради. 

Удовиченко Олена Олександрівна – директор департаменту 

освіти  і науки облдержадміністрації. 

 

6. Про хід виконання рекомендацій постійної комісії від 27 квітня 2018 року 

№ 4 «Про депутатське звернення депутата обласної ради Талпи М.В. щодо 

функціонування спортивного комплексу, який розташований за адресою             

м. Миколаїв, пр-т Героїв України, 4». 

Інформує: 

 

Запрошений: 

Гінкул Віктор Миколайович – в.о. начальника управління 

молоді та спорту облдержадміністрації. 

Талпа Михайло Володимирович – депутат обласної ради. 

 

 

7. Про депутатське звернення депутата обласної ради Кравченка М.А. щодо 

розгляду звернень про захист інституції сім'ї в Україні. 

Інформує: 

 

Кравченко Микола Антонович – депутат обласної ради 

 

8. Про депутатське звернення депутата обласної ради Дранова В.І. щодо 

виділення коштів з обласного бюджету для потреб Вознесенської спеціальної 

загальноосвітньої школи-інтернату. 

Інформує: 

 

Дранов Володимир Ілліч – депутат обласної ради 
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МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  
 

П Р О Т О К О Л 

засідання постійної комісії  обласної ради з питань 

культури, науки і освіти, сім'ї та молоді, спорту 
                                                                                            

 

від 17 жовтня 2018 року Миколаїв № 25 

 

Всього членів постійної комісії – 5 

 

Присутні: 

 

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

Відсутні: Гладун С. М. (хворіє), Невеселий В. В. (відрядження). 

Головуючий: Іванова Надія Валеріївна – голова постійної комісії обласної 

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

  

Запрошені: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У роботі 

комісії взяли 

участь: 

 

Кротов А.О. – заступник голови обласної ради, 

Шевченко Є.В. – заступник голови облдержадміністрації, 

Димитров М. Ф. – начальник управління культури, національ-

ностей та релігій облдержадміністрації, 

Удовиченко О. О. – директор департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації,  

Гінкул В. М. – в.о. начальника управління молоді та спорту 

облдержадміністрації, 

Пантєлєєв І. В. – директор комунального закладу «Центр  

фінансово-статистичного моніторингу, матеріально-технічного 

та інформаційного забезпечення освітніх закладів» 

Миколаївської обласної ради  

 

Бойченко В.Б. – заступник начальника управління культури, 

національностей та релігій облдержадміністрації, 

Піддубна Л.О. – заступник начальника управління культури, 

національностей та релігій облдержадміністрації, 

Чеботарьов В. О. – начальник відділу у справах національностей 

управління культури, національностей та релігій 

облдержадміністрації, 

Кожушко Г.М. – головний спеціаліст управління культури, 

національностей та релігій облдержадміністрації, 
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Комісарова Л.О. – заступник директора департаменту освіти і 

науки облдержадміністрації, 

Каймаразов С.-М.Д.- радник голови обласної ради, представник 

Ради національних товариств, 

представники засобів масової інформації. 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про проект обласної Цільової національно-культурної програми 

«Збереження та розвиток етнічної, культурної та мовної самобутності 

національних меншин в Миколаївській області» на 2019-2021 роки та 

виконання рекомендацій постійної комісії обласної ради від 21 червня 2018 

року № 4. 

Доповідач: 

 

Запрошені: 

 

Димитров Михайло Федорович - начальник управління 

культури, національностей та релігій облдержадміністрації. 

Шевченко Євген Валерійович – заступник голови 

облдержадміністрації. 

 

2. Про проект програми розвитку культури у Миколаївській області на 

2019-2021 роки. 

Доповідач: 

 

Запрошені: 

 

Димитров Михайло Федорович - начальник управління 

культури, національностей та релігій облдержадміністрації. 

Шевченко Євген Валерійович – заступник голови 

облдержадміністрації. 

 

3. Про лист інституту геологічних наук Національної академії наук 

України щодо увіковічення пам’яті академіка Івана Ілліча Чебаненка. 

Доповідач: Димитров Михайло Федорович - начальник управління 

культури, національностей та релігій облдержадміністрації. 

 

4. Про хід виконання рекомендацій постійної комісії обласної ради від        

21 червня 2018 року № 5 та 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  

Шевченко Євген Валерійович – заступник голови 

облдержадміністрації. 

Катрич Анатолій Петрович – депутат обласної ради 

Удовиченко Олена Олександрівна – директор департаменту 

освіти  і науки облдержадміністрації 
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5. Про лист голови профспілкової організації Вознесенського 

професійного аграрного ліцею Городнього А. про непорозуміння, що склалися 

між профспілкою та директором Вознесенського професійного аграрного ліцею 

Цимбалюком М. 

Інформує: 

 

Запрошені: 

Іванова Надія Валеріївна – голова постійної комісії обласної 

ради. 

Удовиченко Олена Олександрівна – директор департаменту 

освіти  і науки облдержадміністрації. 

 

6. Про хід виконання рекомендацій постійної комісії від 27 квітня 2018 

року № 4 «Про депутатське звернення депутата обласної ради Талпи М.В. щодо 

функціонування спортивного комплексу, який розташований за адресою             

м. Миколаїв, пр-т Героїв України, 4». 

Інформує: 

 

Запрошений: 

Гінкул Віктор Миколайович – в.о. начальника управління 

молоді та спорту облдержадміністрації. 

Талпа Михайло Володимирович – депутат обласної ради. 

 

7. Про депутатське звернення депутата обласної ради Кравченка М.А. 

щодо розгляду звернень про захист інституції сім'ї в Україні. 

Інформує: Кравченко Микола Антонович – депутат обласної ради 

 

8. Про депутатське звернення депутата обласної ради Дранова В.І. щодо 

виділення коштів з обласного бюджету для потреб Вознесенської спеціальної 

загальноосвітньої школи-інтернату. 

Інформує: 

 

Дранов Володимир Ілліч – депутат обласної ради 

 

У зв'язку з відсутністю секретаря постійної комісії обласної ради на 

засіданні постійної комісії головуючою запропоновано обрати секретаря для 

ведення протоколу. Запропоновано кандидатуру Чорного С.В. 

 

Проведено голосування. 

Підсумки голосування: «за» - одноголосно. 

 

Головуючою запропоновано затвердити порядок денний. 

Під час обговорення питань порядку денного запропоновано включити до 

порядку денного питання: 

про пропозиції управління молоді та спорту облдержадміністрації щодо 

внесення змін до Програми розвитку фізичної культури і спорту в 

Миколаївській області (заступник голови обласної ради Кротов А.О.); 

про відновлення роботи хорових колективів області (депутат обласної ради 

Кравченко М.А.) 

 

Проведено голосування. 

Підсумки голосування: «за» - одноголосно. 
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1. СЛУХАЛИ: Про проект обласної Цільової національно-культурної 

програми «Збереження та розвиток етнічної, культурної та мовної самобутності 

національних меншин в Миколаївській області» на 2019-2021 роки та 

виконання рекомендацій постійної комісії обласної ради від 21 червня 2018 

року № 4. 

Доповідач: 

 

 

Запрошені: 

 

Димитров Михайло Федорович - начальник управління 

культури, національностей та релігій облдержадміністрації. 

Шевченко Євген Валерійович – заступник голови 

облдержадміністрації. 

У обговоренні 

взяли участь: 

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

Каймаразов С-М. Д., Бойченко В.Б., Піддубна Л.О., 

Чеботарьов В.О. 

 

Під час обговорення питання Каймаразову М.Д. рекомендовано надати 

пропозиції до проекту вищезазначеної програми на розгляд управління 

культури, національностей та релігій облдержадміністрації. 

У ході обговорення запропоновано доповнити проект рекомендацій такими 

пунктами: 

"5. Рекомендувати Каймаразову М.Д. надати пропозиції до проекту 

вищезазначеної програми на розгляд управління культури, національностей та 

релігій облдержадміністрації" – Іванова Н.В.. 

"6. Рекомендувати управлінню культури, національностей та релігій 

облдержадміністрації розглянути вищезазначені пропозиції та з метою 

недопущення проблем в міжетнічних відносинах в Миколаївській області 

доопрацювати проект програми спільно з Радою національних товариств та 

громадськими організаціями національних меншин." – Кравченко М.А.   

  

Проведено голосування.  

Підсумки голосування: 

 

"за" – одноголосно 

 

ВИРІШИЛИ: (рекомендації № 1 додаються). 
 

2. СЛУХАЛИ: Про проект програми розвитку культури у Миколаївській 

області на 2019-2021 роки. 

Доповідач: 

 

 

Запрошені: 

 

Димитров Михайло Федорович - начальник управління 

культури, національностей та релігій облдержадміністрації. 

Шевченко Євген Валерійович – заступник голови 

облдержадміністрації. 

 

У обговоренні 

взяли участь: 

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

Шевченко Є.В., Бойченко В.Б., Піддубна Л.О. 
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Під час обговорення питання Кравченко М.А. звернув увагу, що в проекті 

Програми відсутній розділ щодо проведення капітальних ремонтів, 

реконструкції , заходів протипожежної безпеки. Порушив питання ремонту 

Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру та 

кадрові проблеми в галузі в цілому. 

  

Проведено голосування.  

Підсумки голосування: 

 

"за" – 2 (Іванова Н.В., Чорний С.В.), 

"утримався" – 1 (Кравченко М.А.) 

 

ВИРІШИЛИ: Рішення не прийнято. 

 

Головуюча запропонувала доопрацювати проект рекомендацій. 

У ході обговорення запропоновано доповнити проект рекомендацій: 

пункт 3 доповнити підпунктом такого змісту: "доопрацювати проект 

програми, а саме: доповнити проект Програми додатком щодо капітальних 

видатків на обласні заклади культури, додатком з розшифровкою фінансування 

по ювілейним заходам, у вступній частині проекту програми надати 

обґрунтування кадрової проблеми" – Кравченко М.А., Іванова Н.В.; 

підпункт 3 , пункту 3 викласти у такій редакції: "внести доопрацьований 

проект програми на розгляд постійної комісії обласної ради та чергової сесії 

обласної ради відповідно до Регламенту обласної ради сьомого скликання" – 

Кравченко М.А. 

пункт 4. "Рекомендувати управлінню культури, національностей та релігій 

облдержадміністрації підготувати звіт та надати постійній комісії обласної ради 

щодо вирішення кадрових питань, у тому числі щодо кількості залучених 

молодих  фахівців,  кількості  відкритих  вакансій  тощо  за  період  нині   

діючої обласної Програми розвитку культури у Миколаївській області." – 

Кравченко М.А. 

 

Проведено голосування.  

Підсумки голосування: 

 

"за" – одноголосно 

 

ВИРІШИЛИ: (рекомендації № 2 додаються). 

 

 

 

3. СЛУХАЛИ: Про лист інституту геологічних наук Національної академії 

наук України щодо увіковічення пам’яті академіка Івана Ілліча Чебаненка. 

Доповідач: 

 

 

Димитров Михайло Федорович - начальник управління 

культури, національностей та релігій облдержадміністрації. 

У обговоренні 

взяли участь: 

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

Шевченко Є.В. 
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Проведено голосування.  

Підсумки голосування: 

 

"за" – одноголосно 

 

ВИРІШИЛИ: (рекомендації № 3 додаються). 

 

4. СЛУХАЛИ: Про хід виконання рекомендацій постійної комісії обласної 

ради від 21 червня 2018 року № 5 та 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  

Шевченко Євген Валерійович – заступник голови 

облдержадміністрації. 

Удовиченко Олена Олександрівна – директор департаменту 

освіти  і науки облдержадміністрації 

 

У обговоренні 

взяли участь: 

 

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

Шевченко Є.В., Удовиченко О.О. 

 

У ході обговорення запропоновано підтримати пропозиції 

облдержадміністрації щодо оптимізації комунального закладу «Центр 

фінансово-статистичного моніторингу, матеріально-технічного та 

інформаційного забезпечення освітніх закладів» Миколаївської обласної ради. 

  

Проведено голосування.  

Підсумки голосування: 

 

"за" – одноголосно 

 

ВИРІШИЛИ: (рекомендації № 4 додаються). 

 

5. СЛУХАЛИ:Про лист голови профспілкової організації Вознесенського 

професійного аграрного ліцею Городнього А. про непорозуміння, що склалися 

між профспілкою та директором Вознесенського професійного аграрного ліцею 

Цимбалюком М. 

Інформує: 

 

Запрошені: 

Іванова Надія Валеріївна – голова постійної комісії обласної 

ради. 

Удовиченко Олена Олександрівна – директор департаменту 

освіти і науки облдержадміністрації. 

 

У обговоренні 

взяли участь: 

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

Комісарова Л.О. 
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У ході обговорення запропоновано доповнити проект рекомендацій: 

пункт 2 після слів "Рекомендувати облдержадміністрації, департаменту 

освіти  і науки облдержадміністрації" доповнити словами "спільно з обласною 

Радою профспілок" – Кравченко М.А. 

  

Проведено голосування.  

Підсумки голосування: 

 

"за" – одноголосно 

 

ВИРІШИЛИ: (рекомендації № 5 додаються). 

 

Після обговорення питання Іванова Н.В. порушила питання перед 

директором департаменту освіти і науки облдержадміністрації щодо 

фінансування проекту "Нова Українська школа". 

 

6. СЛУХАЛИ: Про хід виконання рекомендацій постійної комісії від         

27 квітня 2018 року № 4 «Про депутатське звернення депутата обласної ради 

Талпи М.В. щодо функціонування спортивного комплексу, який розташований 

за адресою м. Миколаїв, пр-т Героїв України, 4». 

Інформує: 

 

Запрошений: 

Гінкул Віктор Миколайович – в.о. начальника управління 

молоді та спорту облдержадміністрації. 

Талпа Михайло Володимирович – депутат обласної ради. 

 

У обговоренні 

взяли участь: 

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

Шевченко Є.В. 

 

Проведено голосування.  

Підсумки голосування: 

 

"за" – одноголосно 

 

ВИРІШИЛИ: (рекомендації № 6 додаються). 

 

7. СЛУХАЛИ: Про депутатське звернення депутата обласної ради 

Кравченка М.А. щодо розгляду звернень про захист інституції сім'ї в Україні. 

Інформує: Кравченко Микола Антонович – депутат обласної ради 

 

У обговоренні 

взяли участь: 

 

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

 

У ході обговорення запропоновано прийняти рекомендації у такій редакції: 

"Підтримати пропозицію депутата обласної ради Кравченка М.А. щодо 

розгляду звернень про захист інституції сім'ї в Україні". 

 

Проведено голосування.  

Підсумки голосування: 

 

"за" – одноголосно 

 

ВИРІШИЛИ: (рекомендації № 7 додаються). 
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8. СЛУХАЛИ: Про депутатське звернення депутата обласної ради    

Дранова В.І. щодо виділення коштів з обласного бюджету для потреб 

Вознесенської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату. 

Інформує: 

 

Іванова Надія Валеріївна – голова постійної комісії 

обласної ради 

 

У обговоренні 

взяли участь: 

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

 

У ході обговорення запропоновано прийняти рекомендації у такій редакції: 

"1. Підтримати звернення депутата обласної ради Дранова В.І. щодо 

виділення коштів з обласного бюджету для потреб Вознесенської спеціальної 

загальноосвітньої школи-інтернату. 

2. Направити депутатське звернення депутат обласної ради Дранова В.І. 

для розгляду та надання відповіді постійній комісії обласної ради з питань 

регіонального розвитку, планування, бюджету, фінансів та інвестицій". 

 

Проведено голосування.  

Підсумки голосування: 

 

"за" – одноголосно 

 

ВИРІШИЛИ: (рекомендації № 8 додаються). 

 

9. СЛУХАЛИ: Про пропозиції управління молоді та спорту облдерж-

адміністрації щодо внесення змін до Програми розвитку фізичної культури і 

спорту  в Миколаївській області 

Доповідач: Гінкул Віктор Миколайович – в.о. начальника 

управління молоді та спорту облдержадміністрації. 

 

У обговоренні 

взяли участь: 

 

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

 

У ході обговорення запропоновано прийняти рекомендації у такій редакції: 

"Підтримати пропозиції управління фізичної культури і спорту 

облдержадміністрації щодо внесення змін до Програми розвитку фізичної 

культури і спорту  в Миколаївській області з метою здійснення фінансування 

відділення національного олімпійського комітету України в Миколаївській 

області відповідно до чинного законодавства". 

 

Проведено голосування.   

Підсумки голосування: 

 

"за" – одноголосно 

 

 

ВИРІШИЛИ: (рекомендації № 9 додаються).  
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10. СЛУХАЛИ: Про відновлення роботи хорових колективів області 

Інформує: 

 

Кравченко М.А. – депутат обласної ради.       

У обговоренні 

взяли участь: 

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

Кравченка М.А. зосередив увагу на проблемі відновлення роботи хорових 

колективів в області, зачитав лист заслуженого працівника культури 

Шпачинського О.А. щодо цієї проблеми. Акцентував увагу, що витрачаються 

бюджетні кошти на охорону приміщень бувшого кінотеатру "Іскра", але 

відсутнє фінансування на підтримку хорових колективів області. Порушив 

питання щодо перспектив використання за цільовим призначенням 

приміщення, в якому перебуває Миколаївська обласна філармонія за адресою     

м. Миколаїв, вул. Маршала Василевського, 55. ". 

У ході обговорення запропоновано прийняти рекомендації у такій редакції: 

"1 Заслухати на засіданні постійної комісії обласної ради звіт управління 

культури, національностей та релігій облдержадміністрації стосовно стану 

хорових колективів в Миколаївській області. 

2. Управлінню культури, національностей та релігій облдержадміністрації: 

підготувати звіт стосовно стану хорових колективів в Миколаївській 

області з метою його розгляду на засіданні постійної комісії обласної ради; 

надати пропозиції стосовно збереження та розвитку хорового мистецтва в 

Миколаївській області. 

3. Управлінню культури, національностей та релігій облдержадміністрації 

надати інформацію стосовно фінансування та перспектив використання за 

цільовим призначенням споруд цілісного майнового комплексу колишнього 

кінотеатру «Іскра» за адресою: м. Миколаїв, вул. Курортна (Бутоми), 1-А та 

приміщення, в якому перебуває Миколаївська обласна філармонія за адресою     

м. Миколаїв, вул. Маршала Василевського, 55. ". 

 

Проведено голосування.   

Підсумки голосування: 

 

"за" – одноголосно 

 

 

ВИРІШИЛИ: (рекомендації № 10 додаються).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова постійної комісії обласної ради                                            Н.ІВАНОВА 

 

Протокол вів                                                                                        С. ЧОРНИЙ 



 
 

 

 

 

 

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 

 

від 17 жовтня 2018 року Миколаїв № 1 

 

Про проект обласної Цільової національно-

культурної програми «Збереження та 

розвиток етнічної, культурної та мовної 

самобутності національних меншин в 

Миколаївській області» на 2019-2021 роки 

та виконання рекомендацій постійної комісії 

обласної ради від 21 червня 2018 року № 4 

 

Заслухавши та обговоривши проект обласної Цільової національно-

культурної програми «Збереження та розвиток етнічної, культурної та мовної 

самобутності національних меншин в Миколаївській області» на 2019-2021 

роки, враховуючи рекомендації постійної комісії обласної ради від 21 червня 

2018 року № 4 з цього питання, постійна комісія обласної ради  
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію управління культури, національностей та релігій 

облдержадміністрації взяти до відома. 

2. Взяти до уваги, що управлінням культури, національностей та релігій 

облдержадміністрації враховані рекомендації постійної комісії обласної ради 

від 21 червня 2018 року № 4 щодо включення до проекту програми заходу – 

обласного фестивалю національних культур «Дружба». 

3. Підтримати проект обласної Цільової національно-культурної програми 

«Збереження та розвиток етнічної, культурної та мовної самобутності 

національних меншин в Миколаївській області» на 2019-2021 роки. 

4. Рекомендувати управлінню культури, національностей та релігій 

облдержадміністрації: 

погодити проект програми з департаментом фінансів 

облдержадміністрації; 

у розділі «Організація і контроль за виконанням програми» проекту 

програми зазначити правильну назву постійної комісії обласної ради, перед 

якою управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації 

звітує щороку до 05 лютого;  

підготувати відповідний проект рішення обласної ради; 



 
 

внести доопрацьований проект програми на розгляд чергової сесії обласної 

ради відповідно до Регламенту обласної ради сьомого скликання. 

5. Рекомендувати Каймаразову М.Д. надати пропозиції до проекту 

вищезазначеної програми на розгляд управління культури, національностей та 

релігій облдержадміністрації. 

6. Рекомендувати управлінню культури, національностей та релігій 

облдержадміністрації розглянути вищезазначені пропозиції та з метою 

недопущення проблем в міжетнічних відносинах в Миколаївській області 

доопрацювати проект програми спільно з Радою національних товариств та 

громадськими організаціями національних меншин.    
 

 

 

 

 

 

Голова постійної комісії обласної ради                                                 Н.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 

 

від 17 жовтня 2018 року Миколаїв № 2 

 

Про проект програми розвитку культури у 

Миколаївській області на 2019-2021 роки  

 

Заслухавши та обговоривши проект програми розвитку культури у 

Миколаївській області на 2019-2021 роки, постійна комісія обласної ради  
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію управління культури, національностей та релігій 

облдержадміністрації взяти до відома. 

2. Підтримати підготовлений управлінням культури, національностей та 

релігій облдержадміністрації проект програми розвитку культури у 

Миколаївській області на 2019-2021 роки. 

3. Рекомендувати управлінню культури, національностей та релігій 

облдержадміністрації: 

доопрацювати проект програми, а саме: доповнити проект Програми 

додатком щодо капітальних видатків на обласні заклади культури, додатком з 

розшифровкою фінансування по ювілейним заходам, у вступній частині 

проекту програми надати обґрунтування кадрової проблеми;  

погодити проект програми з департаментом фінансів 

облдержадміністрації; 

підготувати відповідний проект рішення обласної ради; 

внести доопрацьований проект програми на розгляд постійної комісії 

обласної ради та чергової сесії обласної ради відповідно до Регламенту 

обласної ради сьомого скликання; 

при внесення питання на розгляд сесії обласної ради звітувати перед 

комісіями обласної ради про виконання заходів Програми розвитку культури в 

Миколаївській області на 2017-2018 роки. 

4. Рекомендувати управлінню культури, національностей та релігій 

облдержадміністрації підготувати звіт та надати постійній комісії обласної ради 

щодо вирішення кадрових питань, у тому числі щодо кількості залучених 

молодих фахівців, кількості відкритих вакансій тощо за період нині діючої 

обласної Програми розвитку культури у Миколаївській області. 
 

 

Голова постійної комісії обласної ради                                                 Н.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 

 

від 17 жовтня 2018 року Миколаїв № 3 

 

Про лист інституту геологічних наук 

Національної академії наук України щодо 

увіковічення пам’яті академіка Івана Ілліча 

Чебаненка  

 

Заслухавши та обговоривши інформацію із зазначеного питання, постійна 

комісія обласної ради зазначає, що обласною радою було направлено лист на 

адресу облдержадміністрації та Миколаївської міської ради № 1298-15-05-18 

від 17 серпня 2018 року щодо увіковічення пам’яті академіка Івана Ілліча 

Чебаненка. 

Враховуючи вищезазначене, постійна комісія обласної ради 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Взяти до уваги, що обласною радою направлялися листи на адресу 

облдержадміністрації та Миколаївської міської ради для розгляду питання. 

Взяти до відома інформацію управління культури, національностей та 

релігій облдержадміністрації від 31 серпня 2018 року № 1200/0002-10 за 

результатами розгляду вищезазначеного листа та інформації Миколаївської 

міської ради від 21 вересня 2018 року № 10509/020201-01/14/18. 

2. Вважати необхідним вшанувати та увіковічити пам’ять великого 

видатного миколаївця, ім’я якого ввійшло в історію світової науки, академіка 

Національної академії наук України Івана Ілліча Чебаненка. 

3. Рекомендувати облдержадміністрації, департаменту освіти і науки, 

управлінню культури, національностей та релігій облдержадміністрації в межах 

повноважень з метою популяризації наукової спадщини українського вченого 

розглянути питання щодо проведення наукової конференції в місті Миколаєві, 

присвяченої науковій спадщині академіка Національної академії наук України 

Івана Ілліча Чебаненка та його ролі у світовій геологічній науці, за участю 

співробітників Інституту геологічних наук Національної академії наук України. 

4. Рекомендувати облдержадміністрації, Миколаївській міській раді у 

межах повноважень повторно розглянути питання щодо можливості назви 

ім’ям видатного українського вченого однієї з центральних вулиць міста 

Миколаєва або скверу, поблизу того місця (вулиця Макарова, 21), де проживав 

Іван Ілліч Чебаненко, встановлення йому пам’ятника. 



 
 

Про прийняті рішення проінформувати постійну комісію обласної ради та 

Інститут геологічних наук Національної академії наук України в термін, 

визначений чинним законодавством. 
 

 

 

Голова постійної комісії обласної ради                                                 Н.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 

 

від 17 жовтня 2018 року Миколаїв № 4 

 

Про хід виконання рекомендацій постійної 

комісії обласної ради від 21 червня          

2018 року № 5 та 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, 

враховуючи інформацію облдержадміністрації постійна комісія обласної ради 

зазначає. 

До обласної ради пропозиції щодо упорядкування структури комунального 

закладу «Центр фінансово-статистичного моніторингу, матеріально-технічного 

та інформаційного забезпечення освітніх закладів» Миколаївської обласної 

ради надані листом облдержадміністрації від 19.06.2018 № 2743/0/05-50/3-18. 

Зазначеним листом запропоновано упорядкувати структуру комунального 

закладу шляхом удосконалення системи організації праці та скорочення штату 

працівників на 6 одиниць з 53,8 до 47,8, що складає більше 10 відсотків. 

Відповідно до пропозицій скороченню підлягають 1 посада заступника 

головного бухгалтера, 1 посада заступника головного економіста, 1 посада 

провідного економіста, 3 посади провідних бухгалтерів. Інші штатні одиниці у 

всіх підрозділах Центру ФСМТ розподілено з урахуванням кваліфікаційних 

характеристик посад (провідні фахівці, фахівці І та ІІ категорії, начальники 

відділів, завідувачі секторів), що дасть змогу диференціювати оплату праці 

згідно з фактичною кваліфікацією та продуктивністю праці відповідних 

працівників. 

Відповідно до листа облдержадміністрації № 3164/0/05-30/3-18 від             

09 липня 2018 року така оптимізація в подальшому призведе до економії 

бюджетних коштів на суму 1 000 289,60 грн, відповідно до листа № 3164/0/05-

30/3-18 від 20 липня 2018 року – 806 460,54 гривень у 2019 році та у наступних 

бюджетних роках. 

Враховуючи вищезазначене, постійна комісія обласної ради  



 
 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Інформацію комунального закладу «Центр фінансово-статистичного 

моніторингу, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення освітніх 

закладів» Миколаївської обласної ради взяти до відома. 

 

2. Зазначити, що в результаті пропонованої облдержадміністрацією 

оптимізації економія бюджетних коштів у 2019 та наступних бюджетних роках 

складе  806 460,54 гривень. 

 

3. Враховуючи вищезазначене та беручи до уваги відповідні листи 

облдержадміністрації підтримати пропоновані облдержадміністрацією 

пропозиції щодо оптимізації комунального закладу «Центр фінансово-

статистичного моніторингу, матеріально-технічного та інформаційного 

забезпечення освітніх закладів» Миколаївської обласної ради.  

 

 

 

 

Голова постійної комісії обласної ради                                                 Н.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 

 

від 17 жовтня 2018 року Миколаїв № 5 

 

Про лист голови профспілкової організації 

Вознесенського професійного аграрного 

ліцею Городнього А. про непорозуміння, що 

склалися між профспілкою та директором 

Вознесенського професійного аграрного 

ліцею Цимбалюком М. 

 

Заслухавши та обговоривши лист голови профспілкової організації 

Вознесенського професійного аграрного ліцею Городнього А. про 

непорозуміння, що склалися між профспілкою та директором Вознесенського 

професійного аграрного ліцею Цимбалюком М., постійна комісія обласної ради 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 

2. Рекомендувати облдержадміністрації, департаменту освіти  і науки 

облдержадміністрації спільно з обласною Радою профспілок розглянути лист 

голови профспілкової організації Вознесенського професійного аграрного 

ліцею Городнього А. про непорозуміння, що склалися між профспілкою та 

директором Вознесенського професійного аграрного ліцею Цимбалюком М., у 

разі встановлення фактів порушень чинного законодавства – вжити заходів 

відповідного реагування. 

Про результати розгляду проінформувати заявника у встановлений чинним 

законодавством строк. 
 

 

 

 

 

Голова постійної комісії обласної ради                                                 Н.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 

 

від 17 жовтня 2018 року Миколаїв № 6 

 

Про хід виконання рекомендацій постійної 

комісії від 27 квітня 2018 року № 4 «Про 

депутатське звернення депутата обласної 

ради Талпи М.В. щодо функціонування 

спортивного комплексу, який розташований 

за адресою м. Миколаїв, пр-т Героїв 

України, 4» 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію із зазначеного питання, 

враховуючи інформації Миколаївської міської ради від 31 травня 2018 року     

№ 5598/02.02.01-01/04/18 та управління молоді та спорту облдержадміністрації 

від 26 червня 2018 року 3 04-373 постійна комісія обласної ради зазначає таке. 

Відповідно до інформації Миколаївської міської ради 15 травня 2018 ро-

ку в Міністерстві освіти і науки України відбулася робоча зустріч за участю 

заступника міністра освіти і науки України Греби Р.В. та заступника голови 

облдержадміністрації Шевченка Є.В., першого заступника міського голови 

Криленка В.І., начальника управління у справах фізичної культури і спорту 

Миколаївської міської ради Машкіна О.В. стосовно передачі спортивного 

містечка та земельної ділянки, на якій воно розташоване, з державної власності 

у власність територіальної громади міста Миколаєва. У ході зустрічі вирішено 

передати спортивне містечко та земельну ділянку за адресою: м. Миколаїв, пр. 

Героїв України ,4 Комітету з фізичного виховання і спорту Міністерства освіти 

і науки України, з подальшою передачею до комунальної власності міста 

Миколаєва, що забезпечить введення в експлуатацію спортивного об’єкта та 

визначить балансоутримувача з метою його належного функціонування. 

Відповідно до інформації управління молоді та спорту облдерж-

адміністрації гарантійними листами від 29.05.2018 №398 (Приватне акціонерне 

товариство «Будівельна'ТСбмпанія «ЖИТЛОПРОМБУД-8») та від 30.05.2018 

№61 (Федерація футболу України) зазначені компанії гарантували безперебійно 

та вчасно здійснювати оплату за спожиті комунальні послуги (електроенергія, 

газ, вода, комунальні послуги) на об’єкті до моменту його передачі до 

комунальної власності міста Миколаєва. 

Зазначити, що управлінням Південного офісу Держаудитслужби в 

Миколаївській області проведено державний фінансовий аудит виконання 

бюджетних програм управлінням у справах фізичної культури і спорту 



 
 

Миколаївської міської ради (лист № 15-14-03-13-13/1452 від 24.04.18) та надано 

відповідні пропозиції. 

Враховуючи вищезазначене, постійна комісія обласної ради 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформації управління молоді та спорту облдержадміністрації та 

Миколаївської міської ради з цього питання взяти до відома. 

2. Взяти до уваги, що відповідно до інформації управління молоді та 

спорту облдержадміністрації на нараді за участю заступника голови 

облдерадміністрації Шевченка Є.В. та Міністра освіти і науки України 

Гріневич Л.М. було прийнято рішення щодо прискорення процесу передачі 

спортивного містечка, що розташоване в Парку Перемоги і включає в себе 

стадіон та новозбудований корпус спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної 

школи олімпійського резерву з фехтування міста Миколаєва шляхом його 

передачі до відання Центрального спортивного комплексу Комітету з фізичного 

виховання та спорту Міністерства освіти і науки України. 

3. Рекомендувати облдержадміністрації тримати на активному контролі 

питання щодо завершення процесу передачі спортивного містечка, що 

розташоване в Парку Перемоги і включає в себе стадіон та новозбудований 

корпус спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського 

резерву з фехтування міста Миколаєва з подальшою передачею до комунальної 

власності міста Миколаєва, що забезпечить введення в експлуатацію 

спортивного об’єкта та визначить балансоутримувача з метою його належного 

функціонування. 

 
 

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 

 

від 17 жовтня 2018 року Миколаїв № 7 

 

Про депутатське звернення депутата 

обласної ради Кравченка М.А. щодо 

розгляду звернень про захист інституції сім'ї 

в Україні 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію із зазначеного питання, постійна 

комісія обласної ради  
 

 

ВИРІШИЛА: 
 

Підтримати пропозицію депутата обласної ради Кравченка М.А. щодо 

розгляду звернень про захист інституції сім'ї в Україні. 

 
 

 

 

 

Голова постійної комісії обласної ради                                                 Н.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 

 

від 17 жовтня 2018 року Миколаїв № 8 

 

Про депутатське звернення депутата 

обласної ради Дранова В.І. щодо 

виділення коштів з обласного бюджету 

для потреб Вознесенської спеціальної 

загальноосвітньої школи-інтернату  

 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію, постійна комісія обласної ради 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Підтримати звернення депутата обласної ради Дранова В.І. щодо 

виділення коштів з обласного бюджету для потреб Вознесенської спеціальної 

загальноосвітньої школи-інтернату. 

2. Направити депутатське звернення депутат обласної ради Дранова В.І. 

для розгляду та надання відповіді постійній комісії обласної ради з питань 

регіонального розвитку, планування, бюджету, фінансів та інвестицій. 

 

 
 

Голова постійної комісії обласної ради                                                 Н.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 

 

від 17 жовтня 2018 року Миколаїв № 9 

 

Про пропозиції управління молоді та 

спорту облдержадміністрації щодо 

внесення змін до Програми розвитку 

фізичної культури і спорту  в 

Миколаївській області 

 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію, постійна комісія обласної ради 
 

ВИРІШИЛА: 
 

Підтримати пропозиції управління фізичної культури і спорту 

облдержадміністрації щодо внесення змін до Програми розвитку фізичної 

культури і спорту  в Миколаївській області з метою здійснення фінансування 

відділення національного олімпійського комітету України в Миколаївській 

області відповідно до чинного законодавства. 

 
 

Голова постійної комісії обласної ради                                                 Н.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 

 

від 17 жовтня 2018 року Миколаїв № 10 

 

Про відновлення роботи хорових 

колективів області 

 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію із зазначеного питання, 

враховуючи звернення депутата обласної ради Кравченка М.А. щодо листа 

заслуженого працівника культури Шпачинського О.А. щодо відновлення 

роботи хорових колективів області, постійна комісія обласної ради 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1 Заслухати на засіданні постійної комісії обласної ради звіт управління 

культури, національностей та релігій облдержадміністрації стосовно стану 

хорових колективів в Миколаївській області. 

2. Управлінню культури, національностей та релігій облдержадміністрації: 

підготувати звіт стосовно стану хорових колективів в Миколаївській 

області з метою його розгляду на засіданні постійної комісії обласної ради; 

надати пропозиції стосовно збереження та розвитку хорового мистецтва в 

Миколаївській області. 

3. Управлінню культури, національностей та релігій облдержадміністрації 

надати інформацію стосовно фінансування та перспектив використання за 

цільовим призначенням споруд цілісного майнового комплексу колишнього 

кінотеатру «Іскра» за адресою: м. Миколаїв, вул. Курортна (Бутоми), 1-А та 

приміщення, в якому перебуває Миколаївська обласна філармонія за адресою     

м. Миколаїв, вул. Маршала Василевського, 55.  

 
 

Голова постійної комісії обласної ради                                                 Н.ІВАНОВА 
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