ПРОЕКТ
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
засідання постійної комісії обласної ради з питань культури, науки і освіти,
сім'ї та молоді, спорту
31 січня 2019 року
Початок: 10.00

Депутатська кімната

1. Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на
2019 рік.
Доповідач:
Іщенко Вадим Павлович - директор департаменту
фінансів облдержадміністрації.
2. Про затвердження Антикорупційної програми Миколаївської обласної
ради на 2019-2021 роки.
Доповідач:
Кротов Андрій Олександрович – заступник голови
обласної ради.
3. Про передачу прав засновника редакції газети "Рідне Прибужжя".
Доповідач:
Кротов Андрій Олександрович – заступник голови
обласної ради.
4. Про затвердження Програми проведення приватизації майна спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області на 20192021 роки.
Доповідач:
Відіна Ольга Вікторівна - начальник управління з
питань майна комунальної власності області
департаменту економічного розвитку та регіональної
політики облдержадміністрації.
5. Про затвердження Положення про діяльність аукціонної комісії з
продажу об’єктів малої приватизації спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст Миколаївської області.
Доповідач:
Відіна Ольга Вікторівна - начальник управління з
питань майна комунальної власності області
департаменту економічного розвитку та регіональної
політики облдержадміністрації.
6. Про майно спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
Миколаївської області.
Доповідач:
Відіна Ольга Вікторівна - начальник управління з
питань
майна
комунальної
власності
області
департаменту економічного розвитку та регіональної
політики облдержадміністрації.
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7. Про Перелік об’єктів спільної власності територіальних громад сіл,
селищ, міст Миколаївської області, які підлягають приватизації у 2019 році.
Доповідач:
Відіна Ольга Вікторівна - начальник управління з
питань майна комунальної власності області
департаменту економічного розвитку та регіональної
політики облдержадміністрації.
8. Про підтримку комунального підприємства «Миколаївська обласна
друкарня» Миколаївської обласної ради та комунального підприємства
«Миколаївський міжнародний аеропорт» Миколаївської обласної ради.
Доповідач:
Відіна Ольга Вікторівна - начальник управління з
питань майна комунальної власності області
департаменту економічного розвитку та регіональної
політики облдержадміністрації.
9. Про надання згоди на списання нерухомого майна спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області, яке розташоване
за адресою: м. Первомайськ, вул. Київська, 2 та перебуває в оперативному
управлінні Миколаївського обласного Центру екстреної медичної допомоги та
медицини катастроф Миколаївської обласної ради.
Доповідач:
Самойлов Андрій Леонідович – головний лікар
Миколаївського обласного центру екстреної медичної
допомоги та медицини катастроф Миколаївської
обласної ради.
10. Про надання згоди на безоплатну передачу індивідуально визначеного
майна зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
Миколаївської області у комунальну власність територіальних громад
Миколаївської області.
Доповідач:
Георгієв Павло Васильович - начальник управління
охорони здоров’я облдержадміністрації.
11. Про надання згоди на безоплатну передачу індивідуально визначеного
майна зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
Миколаївської області у комунальну власність територіальних громад
Миколаївської області.
Доповідач:
Сокульська Наталія Вікторівна – заступник
директора
департаменту
освіти
і
науки
облдержадміністрації..
12. Про організацію звітів депутатів Миколаївської обласної ради сьомого
скликання.
Доповідач:
Кротов Андрій Олександрович – заступник голови
обласної ради.
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13. Про зняття з контролю рішень обласної ради.
Доповідач:
Кротов Андрій Олександрович – заступник голови
обласної ради.
14. Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Верховної
Ради України та Кабінету Міністрів України щодо зміни меж (укрупнення)
районів Миколаївської області, запланованих процесом децентралізації.
Інформує:
Іванова Надія Валеріївна –голова постійної комісії
обласної ради.

Різне.
1.
Про
лист
помічника–консультанта
голови
обласної
ради
С-М. Д. Каймаразова щодо створення при Миколаївській обласній раді і
облдержадміністрації обласного КП "Центр культур етнічних спільнот
Миколаївщини "Український дім".
Доповідач: Димитров Михайло Федорович – начальник управління
культури,
національностей
та
релігій
Запрошений: облдержадміністрації.
Каймаразов Султан-Мурад Джамалутдинович – помічник–
консультанта голови обласної ради.
2. Про колективне звернення батьків групи спеціалізованої підготовки
другого року навчання відділення тенісу Миколаївської обласної комунальної
комплексної дитячо-юнацької спортивної школи.
Доповідачі: Гінкул Віктор Миколайович – в.о. начальника управління
молоді та спорту облдержадміністрації.
Білоус Олександр Анатолійович – в.о. директора МОК
КДЮСШ
Підкошаная Оксана Миколаївна – представники батьків.
Запрошені:
3. Про ситуацію, що склалася із забезпеченням функціонування
Новобузької загальноосвітньої школи №1.
Інформує:
Сокульська Наталія Вікторівна – заступник
директора
департаменту
освіти
і
науки
облдержадміністрації.
Представники Новобузької ЗОШ № 1, Новобузького
педагогічного коледжу.

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ
обласної ради з питань культури, науки і освіти,
сім'ї та молоді, спорту
ВИСНОВКИ
31 січня 2019 року

Миколаїв

№ 1

Про внесення змін до обласного бюджету
Миколаївської області на 2019 рік
Заслухавши
позицію
директора
департаменту
фінансів
облдержадміністрації Іщенка В. про внесення змін до обласного бюджету
Миколаївської області на 2019 рік, враховуючи лист облдержадміністрації
щодо внесення його на розгляд двадцять п’ятої позачергової сесії обласної
ради, постійна комісія обласної ради
ВИРІШИЛА:
Внести питання на розгляд двадцять п’ятої позачергової сесії обласної
ради сьомого скликання.

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

ВИСНОВКИ
31 січня 2019 року

Миколаїв

№ 2

Про затвердження Антикорупційної програми
Миколаївської обласної ради на 2019-2021
роки
Розглянувши та обговоривши зазначене питання постійна комісія
обласної ради
ВИРІШИЛА:
Внести питання на розгляд двадцять п’ятої позачергової сесії обласної
ради сьомого скликання.

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

ВИСНОВКИ
31 січня 2019 року

Миколаїв

№ 3

Про передачу прав засновника редакції газети
"Рідне Прибужжя"
Розглянувши та обговоривши зазначене питання постійна комісія
обласної ради
ВИРІШИЛА:
Внести питання на розгляд двадцять п’ятої позачергової сесії обласної
ради сьомого скликання.

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

ВИСНОВКИ
31 січня 2019 року

Миколаїв

№ 4

Про затвердження Програми проведення
приватизації майна спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст
Миколаївської області на 2019-2021 роки
Заслухавши позицію начальника управління з питань майна комунальної
власності області департаменту економічного розвитку та регіональної
політики облдержадміністрації Відіної О. про затвердження Програми
проведення приватизації майна спільної власності територіальних громад сіл,
селищ, міст Миколаївської області на 2019-2021 роки, враховуючи лист
облдержадміністрації щодо внесення його на розгляд двадцять п’ятої
позачергової сесії обласної ради, постійна комісія обласної ради
ВИРІШИЛА:
Внести питання на розгляд двадцять п’ятої позачергової сесії обласної
ради сьомого скликання.

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

ВИСНОВКИ
31 січня 2019 року

Миколаїв

№ 5

Про затвердження Положення про діяльність
аукціонної комісії з продажу об’єктів малої
приватизації
спільної
власності
територіальних громад сіл, селищ, міст
Миколаївської області
Заслухавши позицію начальника управління з питань майна комунальної
власності області департаменту економічного розвитку та регіональної
політики облдержадміністрації Відіної О. про затвердження Положення про
діяльність аукціонної комісії з продажу об’єктів малої приватизації спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області,
враховуючи лист облдержадміністрації щодо внесення його на розгляд
двадцять п’ятої позачергової сесії обласної ради, постійна комісія обласної ради
ВИРІШИЛА:
Внести питання на розгляд двадцять п’ятої позачергової сесії обласної
ради сьомого скликання.

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

ВИСНОВКИ
31 січня 2019 року

Миколаїв

№ 6

Про майно спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст Миколаївської області
Заслухавши позицію начальника управління з питань майна комунальної
власності області департаменту економічного розвитку та регіональної
політики облдержадміністрації Відіної О. про майно спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області, враховуючи
лист облдержадміністрації щодо внесення його на розгляд двадцять п’ятої
позачергової сесії обласної ради, постійна комісія обласної ради
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію начальника управління з питань майна комунальної
власності області департаменту економічного розвитку та регіональної
політики облдержадміністрації Відіної О. щодо неможливості здійснення
оздоровлення та відпочинку дітей на базі комплексу будівель та споруд,
розташованих за адресою: м. Очаків, вул. Слобідська (Цокуренко), 57 та
знаходяться на балансі Очаківського дитячого оздоровчого закладу "Вітрила"
взяти до відома.
2. Внести питання на розгляд двадцять п’ятої позачергової сесії обласної
ради сьомого скликання.

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

ВИСНОВКИ
31 січня 2019 року

Миколаїв

№ 7

Про Перелік об’єктів спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст
Миколаївської області, які підлягають
приватизації у 2019 році
Заслухавши позицію начальника управління з питань майна комунальної
власності області департаменту економічного розвитку та регіональної
політики облдержадміністрації Відіної О. про Перелік об’єктів спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області, які
підлягають приватизації у 2019 році, враховуючи лист облдержадміністрації
щодо внесення його на розгляд двадцять п’ятої позачергової сесії обласної
ради, постійна комісія обласної ради
ВИРІШИЛА:
Внести питання на розгляд двадцять п’ятої позачергової сесії обласної
ради сьомого скликання.
Рекомендувати управлінню з питань майна комунальної власності області
департаменту економічного розвитку та регіональної політики облдержадміністрації вжити заходів щодо забезпечення організацій, що розташовані у
будівлях за адресою м. Миколаїв, вул. Нікольська, 44; м. Миколаїв, вул.
Нікольська, 46 відповідними належними приміщеннями.

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

ВИСНОВКИ
31 січня 2019 року

Миколаїв

№ 8

Про підтримку комунального підприємства
«Миколаївська
обласна
друкарня»
Миколаївської обласної ради та комунального
підприємства «Миколаївський міжнародний
аеропорт» Миколаївської обласної ради
Заслухавши позицію начальника управління з питань майна комунальної
власності області департаменту економічного розвитку та регіональної
політики облдержадміністрації Відіної О. про підтримку комунального
підприємства «Миколаївська обласна друкарня» Миколаївської обласної ради
та комунального підприємства «Миколаївський міжнародний аеропорт»
Миколаївської обласної ради, враховуючи лист облдержадміністрації щодо
внесення його на розгляд двадцять п’ятої позачергової сесії обласної ради,
постійна комісія обласної ради
ВИРІШИЛА:
Внести питання на розгляд двадцять п’ятої позачергової сесії обласної
ради сьомого скликання.

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

ВИСНОВКИ
31 січня 2019 року

Миколаїв

№ 9

Про надання згоди на списання нерухомого
майна спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст Миколаївської
області, яке розташоване за адресою: м.
Первомайськ, вул. Київська, 2 та перебуває в
оперативному управлінні Миколаївського
обласного Центру екстреної медичної
допомоги
та
медицини
катастроф
Миколаївської обласної ради
Заслухавши позицію головного лікаря Миколаївського обласного центру
екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Миколаївської обласної
ради Самойлова А. про надання згоди на списання нерухомого майна спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області, яке
розташоване за адресою: м. Первомайськ, вул. Київська, 2 та перебуває в
оперативному управлінні Миколаївського обласного Центру екстреної
медичної допомоги та медицини катастроф Миколаївської обласної ради,
враховуючи лист облдержадміністрації щодо внесення його на розгляд
двадцять п’ятої позачергової сесії обласної ради, постійна комісія обласної ради
ВИРІШИЛА:
Внести питання на розгляд двадцять п’ятої позачергової сесії обласної
ради сьомого скликання.

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

ВИСНОВКИ
31 січня 2019 року

Миколаїв

№ 10

Про надання згоди на безоплатну передачу
індивідуально визначеного майна зі спільної
власності територіальних громад сіл, селищ,
міст Миколаївської області у комунальну
власність
територіальних
громад
Миколаївської області
Заслухавши позицію начальника управління охорони здоров’я
облдержадміністрації Георгієва П. про надання згоди на безоплатну передачу
індивідуально визначеного майна зі спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст Миколаївської області у комунальну власність територіальних
громад Миколаївської області, враховуючи лист облдержадміністрації щодо
внесення його на розгляд двадцять п’ятої позачергової сесії обласної ради,
постійна комісія обласної ради
ВИРІШИЛА:
Внести питання на розгляд двадцять п’ятої позачергової сесії обласної
ради сьомого скликання.

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

ВИСНОВКИ
31 січня 2019 року

Миколаїв

№ 11

Про надання згоди на безоплатну передачу
індивідуально визначеного майна зі спільної
власності територіальних громад сіл, селищ,
міст Миколаївської області у комунальну
власність територіальних громад Миколаївської
області
Заслухавши позицію директора департаменту освіти і науки
облдержадміністрації Удовиченко О. про надання згоди на безоплатну передачу
індивідуально визначеного майна зі спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст Миколаївської області у комунальну власність територіальних
громад Миколаївської області, враховуючи лист облдержадміністрації щодо
внесення його на розгляд двадцять п’ятої позачергової сесії обласної ради,
постійна комісія обласної ради
ВИРІШИЛА:
Внести питання на розгляд двадцять п’ятої позачергової сесії обласної
ради сьомого скликання.

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

ВИСНОВКИ
31 січня 2019 року

Миколаїв

№ 12

Про
організацію
звітів
депутатів
Миколаївської обласної ради сьомого
скликання
Розглянувши та обговоривши зазначене питання постійна комісія
обласної ради
ВИРІШИЛА:
Внести питання на розгляд двадцять п’ятої позачергової сесії обласної
ради сьомого скликання.

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

ВИСНОВКИ
31 січня 2019 року

Миколаїв

№ 13

Про зняття з контролю рішень обласної ради
Розглянувши та обговоривши зазначене питання, враховуючи пропозиції
постійних комісій обласної ради, постійна комісія обласної ради
ВИРІШИЛА:
1. Підтримати запропонований проект рішення.
2. Вважати доцільним запропонувати зняти з контролю такі рішення
обласної ради:
від 25 листопада 2011 року № 4 "Про затвердження Положення про премії
переможцям Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних
предметів, Всеукраїнського конкурсу - захисту науково-дослідницьких робітчленів Малої академії наук України";
від 21 грудня 2012 року№ 13 "Про затвердження Положення про порядок
призначення стипендій голови Миколаївської обласної державної адміністрації,
голови Миколаївської обласної ради учням професійно-технічних та студентам
вищих навчальних закладів";
від 11 березня 2016 року № 12 "Про внесення змін до Статуту Миколаївської обласної психолого-медико-педагогічної консультації - організації
обласної комунальної власності";
від 27 липня 2017 року № 3 "Про призначення Добкіної М.М. на посаду
директора комунального закладу культури "Обласний палац культури";
від 27 липня 2017 року № 13 "Про надання згоди на безоплатну передачу
нерухомого майна зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
Миколаївської області у комунальну власність територіальної громади
м. Миколаєва";
від 12 жовтня 2017 року № 1 "Про призначення Халімон З.В. на посаду
директора комунального закладу "Березківський навчально-виховний комплекс
"Загальноосвітня школа-інтернат-ліцей І-ІІІ ступенів" Миколаївської обласної
ради";
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від 12 жовтня 2017 року № 2 "Про призначення Фікса О.В. на посаду
директора Рацинської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату
Вознесенського району Миколаївської обласної ради";
від 12 жовтня 2017 року № 3 "Про призначення Димо В.В. на посаду
директора Миколаївської спеціальної загальноосвітньої школи Миколаївської
обласної ради";
від 12 жовтня 2017 року№ 4 "Про призначення Байтемірової Н.Г. на
посаду директора Миколаївської спеціальної загальноосвітньої школиінтернату І-ІІІ ступенів № 6 Миколаївської обласної ради";
від 12 жовтня 2017 року № 5 "Про призначення Абрамовича Б.А. на
посаду директора Володимирівської загально-освітньої школи-інтернату І-ІІ
ступенів Казанківського району Миколаївської обласної ради";
від 12 жовтня 2017 року № 6 "Про призначення Макарової Г.О. на посаду
директора Миколаївської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату І-ІІІ
ступенів № 7 Миколаївської обласної ради";
від 12 жовтня 2017 року № 7 "Про призначення Доценко Л.О. на посаду
директора Вознесенської загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів
«Обдарованість» Миколаївської обласної ради";
від 12 жовтня 2017 року № 8 "Про призначення Гордієнко О.І. на посаду
директора Привільненської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату
Баштанського району Миколаївської обласної ради";
від 12 жовтня 2017 року № 9 "Про призначення Троїцької Т.Б. на посаду
директора обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді";
від 12 жовтня 2017 року № 19 "Про внесення змін до Статуту
комунального вищого навчального закладу "Новобузький педагогічний
коледж» та затвердження його в новій редакції";
від 12 жовтня 2017 року № 20 "Про припинення діяльності
Миколаївської обласної психолого-медико-педагогічної консультації –
організації обласної комунальної власності та внесення змін до Статуту
Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти";
від 21 грудня 2017 року № 30 "Про призначення Раєвського О.А. на
посаду директора Центру олімпійської підготовки з баскетболу та командних
ігрових видів спорту";
від 21 грудня 2017 року № 31 "Про перейменування Миколаївської
спеціалізованої дитячо-юнацької школи паралімпійського резерву та внесення
змін до її Статуту";
від 12 квітня 2018 року № 20 "Про призначення директора комунального
вищого навчального закладу "Новобузький педагогічний коледж";
від 12 квітня 2018 року№ 24 "Про перейменування Миколаївського
обласного театру ляльок та затвердження його Статуту";
від 12 квітня 2018 року № 25 "Про перейменування Миколаївського
державного вищого музичного училища та затвердження його Статуту".
Вважати такими, що втратили чинність у зв'язку із прийняттям нових
Програм такі рішення обласної ради:
від 24 грудня 2013 року№ 20 "Про затвердження обласної Цільової
національно-культурної програми "Збереження та розвиток етнічної,
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культурної та мовної самобутності національних меншин у Миколаївській
області" на2014-2018 роки;
22 грудня 2016 року№ 8 "Про затвердження Програми розвитку культури у
Миколаївській області на 2017-2018 роки";
27 квітня 2017 року№ 13 "Про внесення змін до обласної Програми
відпочинку та оздоровлення дітей Миколаївської області на 2014-2018 роки";
21 грудня 2017 року№ 21 "Про внесення змін до Програми розвитку
культури у Миколаївській області на 2017-2018 роки".
3. Внести питання на розгляд двадцять п’ятої позачергової сесії обласної
ради сьомого скликання.

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

ВИСНОВКИ
31 січня 2019 року

Миколаїв

№ 14

Про Звернення депутатів Миколаївської
обласної ради до Верховної Ради України та
Кабінету Міністрів України щодо зміни меж
(укрупнення) районів Миколаївської області,
запланованих процесом децентралізації
Розглянувши та обговоривши зазначене питання постійна комісія
обласної ради
ВИРІШИЛА:
Внести питання на розгляд двадцять п’ятої позачергової сесії обласної
ради сьомого скликання.

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
РЕКОМЕНДАЦІЇ
31 січня 2019 року

Миколаїв

№ 1

Про лист помічника–консультанта голови
обласної ради С-М. Д. Каймаразова щодо
створення при Миколаївській обласній раді і
облдержадміністрації обласного КП "Центр
культур етнічних спільнот Миколаївщини
"Український дім"
Заслухавши та обговоривши інформацію з цього питання, постійна комісія
обласної ради зазначає таке.
21 грудня 2018 року обласною радою прийнято рішення "Про
затвердження обласної Цільової національно-культурної програми "Збереження
та розвиток етнічної, культурної та мовної самобутності національних меншин
у Миколаївській області" на 2019 – 2021 роки" Метою Програми є забезпечення
оптимального функціонування системи захисту прав національних меншин в
області відповідно до вимог чинного законодавства України, її міжнародних
зобов’язань, закріплення координуючої ролі місцевих органів виконавчої влади
та органів місцевого самоврядування, у тому числі територіальних громад, у
сфері захисту прав національних меншин в області, відкритого характеру
співпраці
з
лідерами
національно-культурних
товариств,
пошуків
взаємоприйнятних шляхів вирішення існуючих проблем та прийняття
відповідних рішень, зорієнтованих на кінцевий результат, – підтримання і
зміцнення міжнаціонального миру та злагоди у багатонаціональному
суспільстві.
Враховуючи вищезазначене, постійна комісія обласної ради
ВИРІШИЛА:
1.Взяти до уваги пропозицію щодо створення при Миколаївській обласній
раді і облдержадміністрації обласного КП "Центр культур етнічних спільнот
Миколаївщини "Український дім".
2. Зазначити, що вищеозначене питання потребує відповідного юридичного, фінансово-економічного обґрунтування та громадського обговорення.
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
від 31 січня 2019 року

Миколаїв

№ 2

Про колективне звернення батьків групи
спеціалізованої підготовки другого року
навчання відділення тенісу Миколаївської
обласної комунальної комплексної дитячоюнацької спортивної школи
Заслухавши та обговоривши інформацію з цього питання, враховуючи
лист облдержадміністрації від 08.01.2019 № К-1170/2-18 за результатами
розгляду листа батьків групи спеціалізованої підготовки другого року навчання
відділення тенісу Миколаївської обласної комунальної комплексної дитячоюнацької спортивної школи (від 12.12.2018 № КО-93/19) постійна комісія
обласної ради
ВИРІШИЛА:
Враховуючи, що відповідно до делегованих повноважень реалізація
державної політики в галузі фізичної культури і спорту, належить до
повноважень
місцевої
державної
адміністрації
рекомендувати
облдержадміністрації вирішити питання в межах чинного законодавства з
метою недопущення порушення прав дітей та забезпечення їх учбовотренувальним процесом.

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
РЕКОМЕНДАЦІЇ
від 31 січня 2019 року

Миколаїв

№ 3

Про ситуацію, що склалася із забезпеченням
функціонування Новобузької загальноосвітньої школи №1
Заслухавши та обговоривши інформацію з цього питання, постійна комісія
обласної ради
ВИРІШИЛА:
1. Вважати ситуацію, що склалася із забезпеченням функціонування
Новобузької загальноосвітньої школи №1 у належному приміщенні
Новобузького педагогічного коледжу такою, що потребує негайного втручання з
боку органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та Новобузького
педагогічного коледжу, як балансоутримувача відповідного приміщення.
2. Рекомендувати департаменту освіти і науки облдержадміністрації,
керівництву Новобузького педагогічного коледжу вжити заходів щодо усунення
порушень, виявлених під час перевірки Управлінням державного нагляду за
дотриманням
санітарного
законодавства
Головного
управління
Держпродспоживслужби в Миколаївській області з метою забезпечення
повноцінного навчально-виховного процесу учнів Новобузької загальноосвітньої школи № 1.
3. Рекомендувати департаменту освіти і науки облдержадміністрації,
керівництву Новобузького педагогічного коледжу розглянути питання про
продовження договору оренди із Новобузькою загальноосвітньою школою до
2021 року.
4. У разі недосягнення порозуміння та невжиття заходів з вищезазначених
питань вважати доцільним розглянути питання про доцільність перебування
директора Новобузького педагогічного коледжу на займаній посаді.

Голова постійної комісії обласної ради

Н.ІВАНОВА
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МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ
ПРОТОКОЛ
засідання постійної комісії обласної ради з питань культури, науки і освіти,
сім'ї та молоді, спорту
від 31 січня 2018 року

Миколаїв

№ 28

Всього членів постійної комісії – 5.
Присутні:

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

Відсутні:

Невеселий В.В.- відрядження, Кравченко М.А. – у зв'язку зі
смертю.
Головуючий: Іванова Надія Валеріївна – голова постійної комісії обласної
ради з питань культури, науки і освіти, сім’ї та молоді, спорту
Запрошені:

Кротов А.О. – заступник голови обласної ради,
Бонь В.В. – заступник голови облдержадміністрації,
Гайдаржи В.В. – заступник голови облдержадміністрації,
Іщенко В. П. – директор департаменту фінансів облдержадміністрації,
Відіна О. В. – начальник управління з питань майна комунальної
власності області департаменту економічного розвитку та
регіональної політики облдержадміністрації,
Самойлов А. Л. – головний лікар Миколаївського обласного
центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф
Миколаївської обласної ради,
Георгієв П. В. – начальник управління охорони здоров’я
облдержадміністрації,
Сокульська Н. В. – заступник директора департаменту освіти і
науки облдержадміністрації,
Димитров М. Ф. – начальник управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації,
Каймаразов Султан-Мурад Джамалутдинович – помічник–
консультанта голови обласної ради,
Гінкул В. М. – в.о. начальника управління молоді та спорту
облдержадміністрації,
Білоус О. А. – в.о. директора МОК КДЮСШ,
Підкошаная О. М. – заявник, представники батьків,
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Круль В.О. – заступник директора КВНЗ "Новобузький
педколедж",
Вишкова В.М. – заступник директора КВНЗ "Новобузький
педколедж",
Бурдєгіна С.В. – заступник директора Новобузької ЗОШ І-ІІІ
ступенів № 1,
Петраковський М.В. – заступник голови Новобузької
райдержадміністрації,
представники засобів масової організації.
Поддубна Л.О. – заступник начальника управління культури,
У засіданні
комісії взяли національностей та релігій облдержадміністрації,
участь:
Бойченко В.Б. – заступник начальника управління культури,
національностей та релігій облдержадміністрації,
Чеботарьов В.О. – начальник відділу національностей та релігій
управління
культури,
національностей
та
релігій
облдержадміністрації,
Білоусова Л.Т. – заступник директора Миколаївської обласної
комунальної комплексної дитячо-юнацької спортивної школи,
представники тренерського складу Миколаївської обласної
комунальної комплексної дитячо-юнацької спортивної школи,
батьки групи спеціалізованої підготовки другого року навчання
відділення тенісу Миколаївської обласної комунальної
комплексної дитячо-юнацької спортивної школи,
представники громадськості.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на
2019 рік.
Доповідач:
Іщенко Вадим Павлович - директор департаменту фінансів
облдержадміністрації.
2. Про затвердження Антикорупційної програми Миколаївської обласної
ради на 2019-2021 роки.
Доповідач:
Кротов Андрій Олександрович – заступник голови обласної
ради.
3. Про передачу прав засновника редакції газети "Рідне Прибужжя".
Доповідач:
Кротов Андрій Олександрович – заступник голови обласної
ради.
4. Про затвердження Програми проведення приватизації майна спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області на
2019-2021 роки.
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Доповідач:

Відіна Ольга Вікторівна - начальник управління з питань майна
комунальної власності області департаменту економічного
розвитку та регіональної політики облдержадміністрації.

5. Про затвердження Положення про діяльність аукціонної комісії з
продажу об’єктів малої приватизації спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст Миколаївської області.
Доповідач:
Відіна Ольга Вікторівна - начальник управління з питань майна
комунальної власності області департаменту економічного
розвитку та регіональної політики облдержадміністрації.
6. Про майно спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
Миколаївської області.
Доповідач:
Відіна Ольга Вікторівна - начальник управління з питань майна
комунальної власності області департаменту економічного
розвитку та регіональної політики облдержадміністрації.
7. Про Перелік об’єктів спільної власності територіальних громад сіл,
селищ, міст Миколаївської області, які підлягають приватизації у 2019 році.
Доповідач:
Відіна Ольга Вікторівна - начальник управління з питань майна
комунальної власності області департаменту економічного
розвитку та регіональної політики облдержадміністрації.
8. Про підтримку комунального підприємства «Миколаївська обласна
друкарня» Миколаївської обласної ради та комунального підприємства
«Миколаївський міжнародний аеропорт» Миколаївської обласної ради.
Доповідач:
Відіна Ольга Вікторівна - начальник управління з питань майна
комунальної власності області департаменту економічного
розвитку та регіональної політики облдержадміністрації.
9. Про надання згоди на списання нерухомого майна спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області, яке розташоване
за адресою: м. Первомайськ, вул. Київська, 2 та перебуває в оперативному
управлінні Миколаївського обласного Центру екстреної медичної допомоги та
медицини катастроф Миколаївської обласної ради.
Доповідач:
Самойлов Андрій Леонідович – головний лікар Миколаївського
обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини
катастроф Миколаївської обласної ради.
10. Про надання згоди на безоплатну передачу індивідуально визначеного
майна зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
Миколаївської області у комунальну власність територіальних громад
Миколаївської області.
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Доповідач:

Георгієв Павло Васильович - начальник управління охорони
здоров’я облдержадміністрації.

11. Про надання згоди на безоплатну передачу індивідуально визначеного
майна зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
Миколаївської області у комунальну власність територіальних громад
Миколаївської області.
Доповідач:
Сокульська Наталія Вікторівна – заступник директора
департаменту освіти і науки облдержадміністрації.
12. Про організацію звітів депутатів Миколаївської обласної ради
сьомого скликання.
Доповідач:
Кротов Андрій Олександрович – заступник голови обласної
ради.
13. Про зняття з контролю рішень обласної ради.
Доповідач:
Кротов Андрій Олександрович – заступник голови обласної
ради.
14. Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Верховної
Ради України та Кабінету Міністрів України щодо зміни меж (укрупнення)
районів Миколаївської області, запланованих процесом децентралізації.
Інформує:
Іванова Надія Валеріївна –голова постійної комісії обласної
ради.
Різне.
1. Про лист помічника–консультанта голови обласної ради
С-М. Д. Каймаразова щодо створення при Миколаївській обласній раді і
облдержадміністрації обласного КП "Центр культур етнічних спільнот
Миколаївщини "Український дім".
Доповідачі: Димитров Михайло Федорович – начальник управління
культури,
національностей
та
релігій
облдержадміністрації.
Каймаразов Султан-Мурад Джамалутдинович – помічник–
консультанта голови обласної ради.
2. Про колективне звернення батьків групи спеціалізованої підготовки
другого року навчання відділення тенісу Миколаївської обласної комунальної
комплексної дитячо-юнацької спортивної школи.
Доповідачі: Гінкул Віктор Миколайович – в.о. начальника управління
молоді та спорту облдержадміністрації.
Білоус Олександр Анатолійович – в.о. директора МОК
КДЮСШ
Підкошаная Оксана Миколаївна – представники батьків.
Запрошені:
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3. Про ситуацію, що склалася із забезпеченням функціонування
Новобузької загальноосвітньої школи №1.
Інформує:
Сокульська Наталія Вікторівна – заступник директора
департаменту освіти і науки облдержадміністрації.
Представники Новобузької ЗОШ № 1, Новобузького
педагогічного коледжу.
Головуючою запропоновано затвердити порядок денний.
Проведено голосування.
Підсумки голосування: «за» - одноголосно.
1. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської
області на 2019 рік.
Доповідач:
Іщенко Вадим Павлович - директор департаменту фінансів
облдержадміністрації.
У обговоренні
взяли участь:

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

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

Висновки № 1 додаються.

2. СЛУХАЛИ: Про затвердження Антикорупційної програми
Миколаївської обласної ради на 2019-2021 роки.
Доповідач:
Кротов Андрій Олександрович – заступник голови обласної
ради.
У обговоренні
взяли участь:

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

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

Висновки № 2 додаються.

3. СЛУХАЛИ: Про передачу прав засновника редакції газети "Рідне
Прибужжя".
Доповідач:
Кротов Андрій Олександрович – заступник голови обласної
ради.
У обговоренні
взяли участь:

Іванова Н. В., Чорний С.В., Гладун С. М.
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Проведено голосування.
Підсумки голосування: "за" – одноголосно,
ВИРІШИЛИ:

Висновки № 3 додаються.

4. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми проведення приватизації
майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської
області на 2019-2021 роки.
Доповідач:
Відіна Ольга Вікторівна - начальник управління з питань майна
комунальної власності області департаменту економічного
розвитку та регіональної політики облдержадміністрації.
У обговоренні
взяли участь:

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

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

Висновки № 4 додаються.

5. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про діяльність аукціонної
комісії з продажу об’єктів малої приватизації спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст Миколаївської області.
Доповідач:
Відіна Ольга Вікторівна - начальник управління з питань майна
комунальної власності області департаменту економічного
розвитку та регіональної політики облдержадміністрації.
У обговоренні
взяли участь:

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

Гладун С.М. запропонувала, щоб до складу комісій, які розглядатимуть
питання та прийнятті рішень, що стосуються збереження пам'яток культури, в
обов'язковому порядку включали фахівців з цих питань.
Проведено голосування.
Підсумки голосування: "за" – одноголосно,
ВИРІШИЛИ:

Висновки № 5 додаються.

6. СЛУХАЛИ: Про майно спільної власності територіальних громад сіл,
селищ, міст Миколаївської області.
Доповідач:
Відіна Ольга Вікторівна - начальник управління з питань майна
комунальної власності області департаменту економічного
розвитку та регіональної політики облдержадміністрації.
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У обговоренні
взяли участь:

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

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

Висновки № 6 додаються.

7. СЛУХАЛИ: Про Перелік об’єктів спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст Миколаївської області, які підлягають приватизації у
2019 році.
Доповідач:
Відіна Ольга Вікторівна - начальник управління з питань майна
комунальної власності області департаменту економічного
розвитку та регіональної політики облдержадміністрації.
У обговоренні
взяли участь:

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

У ході обговорення питання Гладун С.М. запропонувала доповнити проект
висновків таким пунктом: "Рекомендувати управлінню з питань майна
комунальної власності області департаменту економічного розвитку та
регіональної політики облдерж-адміністрації вжити заходів щодо забезпечення
організацій, що розташовані у будівлях за адресою м. Миколаїв, вул.
Нікольська, 44; м. Миколаїв, вул. Нікольська, 46 відповідними належними
приміщеннями".
Проведено голосування.
Підсумки голосування: "за" – одноголосно,
ВИРІШИЛИ:

Висновки № 7 додаються.

8. СЛУХАЛИ: Про підтримку комунального підприємства «Миколаївська
обласна друкарня» Миколаївської обласної ради та комунального підприємства
«Миколаївський міжнародний аеропорт» Миколаївської обласної ради.
Доповідач:
Відіна Ольга Вікторівна - начальник управління з питань майна
комунальної власності області департаменту економічного
розвитку та регіональної політики облдержадміністрації.
У обговоренні
взяли участь:

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

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

Висновки № 8 додаються.

9. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на списання нерухомого майна спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області, яке
розташоване за адресою: м. Первомайськ, вул. Київська, 2 та перебуває в
оперативному управлінні Миколаївського обласного Центру екстреної
медичної допомоги та медицини катастроф Миколаївської обласної ради.
Доповідач:
Самойлов Андрій Леонідович – головний лікар Миколаївського
обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини
катастроф Миколаївської обласної ради.
У обговоренні
взяли участь:

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

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

Висновки № 9 додаються.

10. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на безоплатну передачу індивідуально
визначеного майна зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
Миколаївської області у комунальну власність територіальних громад
Миколаївської області.
Доповідач:
Георгієв Павло Васильович - начальник управління охорони
здоров’я облдержадміністрації.
У обговоренні
взяли участь:

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

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

Висновки № 10 додаються.

11. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на безоплатну передачу індивідуально
визначеного майна зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
Миколаївської області у комунальну власність територіальних громад
Миколаївської області.
Доповідач:
Сокульська Наталія Вікторівна – заступник директора
департаменту освіти і науки облдержадміністрації..
У обговоренні
взяли участь:

Іванова Н. В., Чорний С.В., Гладун С. М., Кротов А.О.
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Проведено голосування.
Підсумки голосування: "за" – одноголосно,
ВИРІШИЛИ:

Висновки № 11 додаються.

12. СЛУХАЛИ: Про організацію звітів депутатів Миколаївської обласної
ради сьомого скликання.
Доповідач:
Кротов Андрій Олександрович – заступник голови обласної
ради.
У обговоренні
взяли участь:

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

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

Висновки № 12 додаються.

13. СЛУХАЛИ: Про зняття з контролю рішень обласної ради.
Доповідач:
Кротов Андрій Олександрович – заступник голови обласної
ради.
У обговоренні
Іванова Н. В., Чорний С.В., Гладун С. М.
взяли участь:
Проведено голосування.
Підсумки голосування: "за" – одноголосно,
ВИРІШИЛИ:

Висновки № 13 додаються.

14. СЛУХАЛИ: Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до
Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо зміни меж
(укрупнення) районів Миколаївської області, запланованих процесом
децентралізації.
Інформує:
Іванова Надія Валеріївна –голова постійної комісії обласної
ради.
У обговоренні
Іванова Н. В., Чорний С.В., Гладун С. М., Кротов А.О.
взяли участь:
Проведено голосування.
Підсумки голосування: "за" – одноголосно,
ВИРІШИЛИ:

Висновки № 14 додаються.
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Різне
СЛУХАЛИ: Про лист помічника–консультанта голови обласної ради
С-М. Д. Каймаразова щодо створення при Миколаївській обласній раді і
облдержадміністрації обласного КП "Центр культур етнічних спільнот
Миколаївщини "Український дім".
Доповідачі: Каймаразов Султан-Мурад Джамалутдинович – помічник–
консультанта голови обласної ради.
Співдоповідачі: Піддубна Л.О. – заступник начальника управління
культури,
національностей
та
релігій
облдержадміністрації,
Бойченко В. Б. – заступник начальника управління
культури,
національностей
та
релігій
облдержадміністрації.
У обговоренні
взяли участь:

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

У ході обговорення Іванова Н.В. висловила пропозицію щодо розгляду
можливості сплати членських внесків громадськими організаціями
національних меншин для функціонування Ради національних меншин.
Проведено голосування.
Підсумки голосування: "за" – одноголосно,
ВИРІШИЛИ:

Рекомендації № 1 додаються.

СЛУХАЛИ: Про колективне звернення батьків групи спеціалізованої
підготовки другого року навчання відділення тенісу Миколаївської обласної
комунальної комплексної дитячо-юнацької спортивної школи.
Доповідачі: Гінкул Віктор Миколайович – в.о. начальника управління
молоді та спорту облдержадміністрації.
Білоус Олександр Анатолійович – в.о. директора МОК
КДЮСШ
Запрошені:
Підкошаная Оксана Миколаївна, інші представники
батьків.
У обговоренні
взяли участь:

Іванова Н. В., Чорний С.В. Гладун С. М., Кротов А.О.,
Бонь В.В., Білоусова Л.Т., Коровайко Є.В., представники
тренерського складу Миколаївської обласної комунальної
комплексної дитячо-юнацької спортивної школи, батьки
групи спеціалізованої підготовки другого року навчання
відділення тенісу Миколаївської обласної комунальної
комплексної дитячо-юнацької спортивної школи.

Проведено голосування.
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Підсумки голосування:

"за" – одноголосно,

ВИРІШИЛИ:

Рекомендації № 2 додаються.

СЛУХАЛИ: Про ситуацію, що склалася із забезпеченням функціонування
Новобузької загальноосвітньої школи №1.
Інформує:
Сокульська Наталія Вікторівна – заступник директора
департаменту освіти і науки облдержадміністрації.
Представники Новобузької ЗОШ № 1, Новобузького
педагогічного коледжу.
У обговоренні
взяли участь:

Іванова Н. В., Чорний С.В. Гладун С. М., Бонь В.В.,
Гайдаржи В.В., Відіна О.В., Круль В.О., Вишкова В.М.,
Бурдєгіна С.В., Петраковський М.В., Кротов А.О.,
Бондар О.О.

У ході обговорення:
заступник голови облдержадміністрації Гайдаржи В.В. зазначив, що для
проведення будь-якого виду будівельних робіт спочатку необхідно розробити
проект, при розробці якого проектною організацією будуть враховані всі
ризики, технічні умови тощо;
заступник голови облдержадміністрації Бонь В.В. надав доручення:
представникам Новобузької ЗОШ І- ІІІ ступенів № 1– підготувати договір на
пролонгацію договору оренди Новобузькою загальноосвітньою школою
приміщень Новобузького педагогічного коледжу; представникам Новобузького
педагогічного коледжу – в терміновому порядку розглянути і забезпечити
підписання договору; Відіній О.В. – сприяти підготовці вищезазначеного
договору, у тому числі за допомогою консультацій сторонам підписання та
проконтролювати його підписання;
депутат Чорний С.В. запропонував доповнити проект рекомендацій таким
пунктом: "У разі недосягнення порозуміння та невжиття заходів з
вищезазначених питань вважати доцільним розглянути питання про доцільність
перебування директора Новобузького педагогічного коледжу на займаній
посаді".
Проведено голосування.
Підсумки голосування: "за" – одноголосно,
ВИРІШИЛИ:

Рекомендації № 3 додаються.

Після обговорення питань порядку денного голова постійної комісії
обласної ради Іванова Н.В. запропонувала заслухати інформацію департаменту
освіти і науки облдержадміністрації відповідно до листа декану механікоматематичного факультету Миколаївського національного університету
ім. В.О. Сухомлинського (№91-15-05-19) щодо кадрових проблем з вчителями
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фізики і математики в області на необхідності проведення, у зв'язку з цим,
профорієнтаційної роботи з випускниками загальноосвітніх закладів.
У ході обговорення питання перший заступник голови облдержадміністрації Бонь В.В. надав доручення департаменту освіти і науки
облдержадміністрації збільшити державне замовлення на вищезазначену
категорію вчителів, взяти це питання на контролю та запропонувати
конкретний план дій.
Депутати взяли до відома інформацію департаменту освіти і науки
облдержадміністрації з цього питання, підтримали пропозиції
першого
заступника голови облдержадміністрації Боня В.В. з цього питання.

Голова постійної комісії обласної ради

Н. ІВАНОВА

Секретар постійної комісії

С. ГЛАДУН

