
Проект 
         

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

сім'ї та молоді, спорту 
 
13 лютого 2018 року                                                               10.00       
                                                                                                      Депутатська кімната 
 

1. Про хід виконання Програми розвитку фізичної культури і спорту в 
Миколаївській області на 2014-2018 роки. 

Доповідач: Садовський Олександр Віталійович – начальник відділу з 
питань фізичної культури і спорту облдержадміністрації 

 
2. Про результати роботи робочої групи з вивчення питання щодо 

збільшення фінансової підтримки хору імені Світлани Фоміних за рахунок 
місцевих програм. 

Доповідач: 
 

Співдоповідач: 

Кротов Андрій Олександрович – голова робочої групи, 
заступник голови обласної ради. 
Димитров Михайло Федорович – начальник управління 
культури, національностей та релігій облдержадміністрації 

 
3. Різне. 
Про хід виконання рекомендацій постійної комісії обласної ради від        

22 листопада 2017 року № 11 «Про лист директора-художнього керівника 
Миколаївського академічного художнього російського театру Свистуна А.О. 
щодо виділення коштів на підготовку проектно-кошторисної документації для 
здійснення протиаварійних робіт на фасаді будівлі театру». 

Доповідач: 
 

Запрошений: 

Димитров Михайло Федорович – начальник управління 
культури, національностей та релігій облдержадміністрації 
Свистун Артем Олександрович – директор - художній 
керівник Миколаївського академічного художнього 
російського театру 

 
 



  
 
 
 
 

 

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 

 
13 лютого 2018 року № 18 
м. Миколаїв 

Початок: 10.00  
депутатська кімната 
 

Всього членів постійної комісії – 5 
 

Присутні: 
 

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

  

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

  
Запрошені: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
У роботі 
комісії взяли 
участь: 
 

Гінкул В. М. – заступник начальника відділу з питань фізичної 
культури і спорту облдержадміністрації 
Димитров М. Ф. – начальник управління культури, національ-
ностей та релігій облдержадміністрації, 
Удовиченко Олена Олександрівна – в.о. директора департаменту 
освіти і науки облдержадміністрації,  
Свистун Артем Олександрович – директор - художній керівник 
Миколаївського академічного художнього російського театру (не 
з'явився),  
Островська Т. А. – керівник хору, директор дитячої музичної 
школи № 2. 
 
Кухта І.В. – перший заступник голови обласної ради, Кро-  
тов А.О. – заступник голови обласної ради, Резніков І.Б. – 
депутат обласної ради, Бондар О.О. – депутат обласної ради, 
Корсак О.Г. – радник голови обласної ради, Шевченко Є.В. – 
радник голови облдержадміністрації з гуманітарних питань, 
Ворона М.П. – комерційний директор Миколаївського 
академічного художнього російського театру, Розуменко С.Г. – 
начальник відділу Новобузької райдержадміністрації, Трохи-
менко А.В. – директор Новобузької ЗОШ № 1, Скорина О.А. – 
директор Новобузького педагогічного коледжу, засоби масової 
інформації 
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Перед початком засідання було внесено ряд пропозицій до порядку 
денного засідання постійної комісії: 

депутат обласної ради Кравченко М.А. – щодо недоцільності реорганізації 
відділу з питань фізичної культури і спорту облдержадміністрації,  

депутат обласної ради Бондар О.О. – щодо проблемних питань окремих 
закладів освіти у Новобузькому районі, а саме: відновлення будівлі опорної 
Новобузької загальноосвітньої школи № 1 та вирішення питання облаштування 
вентиляційної системи у приміщенні їдальні Новобузького педагогічного 
коледжу, де 8 лютого цього року стався обвал гіпсокартонного покриття 
центральної частини в залі їдальні, 

депутат обласної ради Резніков І.Б. – щодо виділення коштів з метою 
придбання спортивного інвентаря для потреб громадської організації 
Миколаївський дитячо–юнацький спортивний клуб «Конгломерат». 

Запропоновано питання щодо недоцільності реорганізації відділу з питань 
фізичної культури і спорту облдержадміністрації розглянути у ході обгово-
рення питання «Про хід виконання Програми розвитку фізичної культури і 
спорту в Миколаївській області на 2014-2018 роки». 

Головою постійної комісії обласної ради запропоновано затвердити 
порядок денний з доповненнями. 

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

 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 
 

1. Про хід виконання Програми розвитку фізичної культури і спорту в 
Миколаївській області на 2014-2018 роки. 

Доповідач: Гінкул Віктор Миколайович – заступник начальника відділу 
з питань фізичної культури і спорту облдержадміністрації 

 
2. Про результати роботи робочої групи з вивчення питання щодо 

збільшення фінансової підтримки хору імені Світлани Фоміних за рахунок 
місцевих програм. 

Доповідач: 
 

Співдоповідач: 
 

Присутня: 

Кротов Андрій Олександрович – голова робочої групи, 
заступник голови обласної ради. 
Димитров Михайло Федорович – начальник управління 
культури, національностей та релігій облдержадміністрації 
Островська Тетяна Анатоліївна – керівник хору, директор 
дитячої музичної школи № 2 

 
3. Різне. 
Про хід виконання рекомендацій постійної комісії обласної ради        

від  22  листопада  2017  року  № 11 «Про  лист  директора-художнього 
керівника  Миколаївського  академічного  художнього  російського  театру 
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Свистуна А.О. щодо виділення коштів на підготовку проектно-кошторисної 
документації для здійснення протиаварійних робіт на фасаді будівлі театру». 

Доповідач: 
 

Присутній: 

Димитров Михайло Федорович – начальник управління 
культури, національностей та релігій облдержадміністрації 
Ворона М.П. – комерційний директор Миколаївського 
академічного художнього російського театру 

 
Про проблемні питання окремих освітніх закладів у Новобузькому районі.  

Інформує: 
Запрошена: 

 
Присутні: 

Бондар Олександр Олександрович – депутат обласної ради 
Удовиченко Олена Олександрівна – директор департаменту 
освіти і науки облдержадміністрації 
Розуменко Світлана Григорівна – начальник відділу 
Новобузької райдержадміністрації,  
Трохименко Алла Вікторівна – директор Новобузької ЗОШ 
№ 1,  
Скорина Олександр Андрійович – директор Новобузького 
педагогічного коледжу 

 
Про можливості виділення коштів на потреби громадської організації 

Миколаївський дитячо – юнацький спортивний клуб «Конгломерат». 
Інформує: 

 
Резніков Ілля Борисович – депутат обласної ради 
 

 
1. СЛУХАЛИ: Про хід виконання Програми розвитку фізичної культури і 

спорту в Миколаївській області на 2014-2018 роки. 
Доповідач: Гінкул Віктор Миколайович – заступник начальника відділу 

з питань фізичної культури і спорту облдержадміністрації 
 

У обговоренні 
взяли участь: 

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

 
У ході обговорення Кравченко М.А. запитав чому були зняті кошти з 

Програми в результаті чого не були виконані заплановані заходи в 2017 році: 
проведення капітального ремонту приміщення Миколаївської обласної  дитячо-
юнацької спортивної школи «Обласний шахово-шашковий клуб» імені М.В. 
Шелеста, капітальний ремонт приміщення Миколаївської обласної комунальної 
комплексної дитячо-юнацької спортивної школи, капітальний ремонт примі-
щення Миколаївської обласної школи вищої спортивної майстерності. 

Кротов А.О. запитав про подальше функціонування дитячо-юнацької 
спеціалізованої спортивної школи з веслування на байдарках і каное ім. Героя-
десантника М. Гуцуленка, повідомив, що питання щодо передачі цього закладу 
в комунальну власність міста обговорювалося на засіданні постійної комісії 
міської ради з питань житлово-комунального господарства, запропонував 
створити спільну робочу групу з членів постійних комісій облради та міськради 
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з питань житлово-комунального господарства та бюджету щодо вирішення 
питання передачі закладу у власність територіальних громад міста Миколаєва 
та погашення заборгованості по заробітній платі працівникам. 

Кухта І.В. надав доручення заступнику начальника відділу з питань 
фізичної культури і спорту облдержадміністрації Гінкулу В.М. щодо 
інформування обласної ради про хід вирішення питання з наданням відповідної 
інформації, що надійшла від міськради. 

Депутати Гладун С.М., Кротов А.О. порушили питання щодо 
запровадження проекту «Гордість міста», а саме: розміщення на рекламних 
щитах фото видатних спортсменів Миколаївщини, діячів культури, освіти. 

Кравченко М.А. запитав чи протирічить чинному законодавству той факт, 
що в структурі облдержадміністрації є «відділ», а не «управління» з питань 
фізичної культури і спорту, і яким чином це впливає на фінансування? 
Зауважив, що реорганізація не повинна проходити для заміни кадрів. Зазначив, 
що не зважаючи на недостатнє фінансування результативність виконання 
заходів Програми розвитку фізичної культури і спорту в Миколаївській області 
на 2014-2018 роки є високою, що свідчить про професіоналізм керівництва 
відділу з питань фізичної культури і спорту, керівників закладів фізичної 
культури і спорту – керівників , які беруть на себе відповідальність за стан 
справ фізкультури і спорту і сьогодні і в майбутньому. Депутат висловив 
занепокоєність ініціативою облдержадміністрації реорганізувати відділ з 
питань фізичної культури і спорту, акцентував увагу, що  реорганізація 
зазначеного відділу є безперспективною та такою, що, вірогідно, призведе до 
розвалу роботи відділу, а в результаті і цілої галузі. Наполіг на доцільності 
збереження відділу з питань фізичної культури і спорту як окремої структурної 
одиниці облдержадміністрації. Запропонував залишити відділ з питань фізичної 
культури і спорту окремим структурним підрозділом облдержадміністрації, 
враховуючи досягнення галузі і високі показники і результативність виконання 
заходів Програми. Депутат вніс пропозицію доповнити проект рекомендації 
відповідним пунктом. 

Кухта І.В. нагадав присутнім, що постійної комісією в 2016 році 
порушувалося питання щодо відновлення на рівні райдержадміністрацій 
окремої структури з питань фізичної культури і спорту шляхом відокремлення 
їх від відділів освіти та відділів культури про що були відповідні рекомендації 
та лист обласної ради зі зверненням до Комітету з питань сім'ї, молодіжної 
політики, спорту та туризму Верховної Ради України з пропозицією включити 
до проекту Державної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури 
і спорту на період до 2020 року пункт щодо відновлення на рівні 
райдержадміністрацій окремої структури з питань фізичної культури і спорту 
шляхом відокремлення їх від відділів освіти та відділів культури. Підтримав 
пропозицію залишити відділ з питань фізичної культури і спорту 
облдержадміністрації окремою структурною одиницею. 

Головою постійної комісії Івановою Н.В. запропоновано проголосувати за 
проект рекомендацій з доповненнями. 
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Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: (рекомендації № 1 додаються). 
 

2. СЛУХАЛИ: Про результати роботи робочої групи з вивчення питання 
щодо збільшення фінансової підтримки хору імені Світлани Фоміних за 
рахунок місцевих програм. 

Доповідач: 
 

Співдоповідач: 
 

Присутня: 

Кротов Андрій Олександрович – голова робочої групи, 
заступник голови обласної ради. 
Димитров Михайло Федорович – начальник управління 
культури, національностей та релігій облдержадміністрації 
Островська Тетяна Анатоліївна – керівник хору, директор 
дитячої музичної школи № 2 

 
У обговоренні 
взяли участь: 

 

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

Кротов А.О. розповів про роботу робочої групи з вивчення цього питання. 
Повідомив про пропозицію облдержадміністрації з вирішення питання -  
створення комунального закладу культури «Народний академічний жіночий хор ім. С. 
Фоміних» Миколаївської обласної ради.  

Димитров М.Ф. повідомив, що для створення зазначеного закладу 
необхідно щорічно передбачати в обласному бюджеті Миколаївської області 
кошти, які спрямовуватимуться на утримання матеріально-технічної бази 
закладу та фінансування його основної діяльності, а саме: 4 млн. 614 тис. 
гривень. 

У ході обговорення до проекту рекомендацій було внесено такі пропозиції: 
1. Підтримати пропозицію щодо створення комунального закладу культури 

«Народний академічний жіночий хор ім. С. Фоміних» Миколаївської обласної 
ради. 

2. Управлінню культури, національностей та релігій облдержадміністрації 
підготувати проект Статуту закладу, пропозиції щодо його фінансування, 
перспективний план розвитку закладу, включно з фінансовими показниками на 
три роки та відповідний проект рішення на розгляд наступної сесії обласної 
ради. 

3. Робочій групі продовжити роботу та на наступному засіданні розглянути 
пропонований управлінням культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації Статут комунального закладу культури «Народний 
академічний жіночий хор ім. С. Фоміних», пропозиції щодо фінансування 
закладу виділення приміщення, тощо, внести пропозиції на розгляд постійної 
комісії обласної ради. 

 
Проведено голосування.  
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Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: (рекомендації № 2 додаються). 
 
 
3. СЛУХАЛИ: Про хід виконання рекомендацій постійної комісії обласної 

ради від 22 листопада 2017 року № 11 «Про лист Про лист директора-
художнього керівника Миколаївського академічного художнього російського 
театру Свистуна А.О. щодо виділення коштів на підготовку проектно-
кошторисної документації для здійснення протиаварійних робіт на фасаді 
будівлі театру». 

Доповідач: 
 

Присутній: 

Димитров Михайло Федорович – начальник управління 
культури, національностей та релігій облдержадміністрації 
Ворона М.П. – комерційний директор Миколаївського 
академічного художнього російського театру 

 
У обговоренні 
взяли участь: 

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

 

Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: (рекомендації № 3 додаються). 
 
 
4. СЛУХАЛИ: Різне. 
Про проблемні питання окремих освітніх закладів у Новобузькому районі  

Інформує: 
Запрошена: 

 
Присутні: 

Бондар Олександр Олександрович – депутат обласної ради 
Удовиченко Олена Олександрівна – директор департаменту 
освіти і науки облдержадміністрації 
Розуменко Світлана Григорівна – начальник відділу 
Новобузької райдержадміністрації,  
Трохименко Алла Вікторівна – директор Новобузької ЗОШ 
№ 1,  
Скорина Олександр Андрійович – директор Новобузького 
педагогічного коледжу 

 
У обговоренні 
взяли участь: 

Іванова Н. В., Гладун С. М., Чорний С.В., Невеселий В.В., 
Кравченко М.А., Кротов А.О., Кухта І.В., Шевченко Є.В., 
Удовиченко О.О., Скорина О.А., Трохименко А.В., 
Розуменко С.Г. 
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Депутат Бондар О.О. охарактеризував проблемні питання окремих закладів 
освіти у Новобузькому районі, а саме: відновлення будівлі опорної Новобузької 
загальноосвітньої школи № 1 та облаштування вентиляційної системи у 
приміщенні їдальні Новобузького педагогічного коледжу, де 8 лютого цього 
року стався обвал гіпсокартонного покриття центральної частини в залі їдальні. 
Повідомив про хід вирішення зазначених питань. 

У ході обговорення Івановою Н.В. було порушено питання щодо 
необхідності обстеження всіх закладів освіти в області, враховуючи строк їх 
експлуатації та з метою недопущення руйнування приміщень, можливості 
виділення коштів на ці цілі у рамках фінансування обласних програм. 

Депутатами підтримано позицію щодо необхідності відновлення будівлі 
Новобузької ЗОШ № 1 та внесено пропозицію розглянути питання щодо 
свівфінансування на ці цілі з обласного бюджету на постійній комісії обласної 
ради з питань регіонального розвитку, бюджету, фінансів та інвестицій. 

Головою постійної комісії запропоновано включити до рекомендацій такі 
пункти: 

1. Зауважити, що питання відновлення будівлі Новобузької загальноосвіт-
ньої школи № 1 є дуже важливим та таким, що потребує консолідації зусиль 
органів виконавчої влади та місцевого самоврядування всіх рівнів. 

Підтримати позицію щодо необхідності відновлення будівлі закладу 
Новобузької загальноосвітньої школи № 1 з метою її повноцінного 
функціонування. 

2. Рекомендувати постійній комісії обласної ради з питань регіонального 
розвитку, планування, бюджету, фінансів та інвестицій розглянути питання 
щодо: 

виділення коштів з обласного бюджету Миколаївської області, як спів-
фінансування, на ремонт будівлі Новобузької загальноосвітньої школи № 1; 

виділення коштів на обстеження закладів освіти в області з метою недопу-
щення та упередження руйнування останніх у рамках фінансування обласних 
програм. 

можливості фінансування облаштування вентиляційної системи у кому-
нальному вищому навчальному закладі “Новобузький педагогічний коледж”. 

3. Рекомендувати департаменту освіти і науки облдержадміністрації вжити 
заходів щодо облаштування вентиляційної системи у комунальному вищому 
навчальному закладі “Новобузький педагогічний коледж”. 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: (рекомендації № 4 додаються). 
 
СЛУХАЛИ:  Про можливості виділення коштів на потреби громадської 

організації Миколаївський дитячо – юнацький спортивний клуб 
«Конгломерат». 

Інформує: Резніков Ілля Борисович – депутат обласної ради 
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У обговоренні 
взяли участь: 

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

 
Депутат Резніков І.Б. розповів про роботу громадської організації 

Миколаївський дитячо – юнацький спортивний клуб «Конгломерат», спортивні 
досягнення вихованців закладу. Запитав про можливість виділення коштів на 
придбання спортивного інвентарю з обласного бюджету. 

У ході обговорення головою постійної комісії Івановою Н.В. 
запропоновано такі рекомендації: 

«Рекомендувати відділу з питань фізичної культури і спорту облдерж-
адміністрації розглянути питання щодо можливості фінансування на придбання 
спортивного інвентаря для потреб громадської організації Миколаївський 
дитячо – юнацький спортивний клуб «Конгломерат», у тому числі і в рамках 
обласної галузевої Програми». 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: (рекомендації № 5 додаються). 
 
Після обговорення зазначених питань засідання постійної комісії обласної 

ради залишили депутати Гладун С.М., Кравченко М.А. 

На засіданні постійної комісії залишилося всього присутніх 3 депутата. 

Голова постійної комісії обласної ради Іванова Н.В. повідомила про 
надходження інформації управління інформаційної діяльності та комунікацій з 
громадськістю облдержадміністрації щодо переліку книг місцевих авторів, 
рекомендованих до видання у 2018 році за кошти обласного бюджету та 
запропонувала розглянути питання «Про затвердження переліку творів 
місцевих авторів, рекомендованих консультативною радою при Миколаївській 
облдержадміністрації з питань відбору творів місцевих авторів до видання у 
2018 році за кошти обласного бюджету». 

СЛУХАЛИ: Про затвердження переліку творів місцевих авторів, 
рекомендованих консультативною радою при Миколаївській 
облдержадміністрації з питань відбору творів місцевих авторів до видання у 
2018 році за кошти обласного бюджету 
 Інформує: 

 
Іваненко Олена Олегівна – в.о. начальника управління 
інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 
облдержадміністрації. 

 
У обговоренні 
взяли участь: 

 
Іванова Н. В., Чорний С.В., Невеселий В.В. 
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Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"всього" - 3 
"за" – одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: (рекомендації № 6 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 

 
13 лютого 2018 року Миколаїв № 1 
 

Про хід виконання Програми розвитку 
фізичної культури і спорту в Миколаївській 
області на 2014-2018 роки 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію із зазначеного питання, беручи до 
уваги інформацію відділу з питань фізичної культури і спорту постійна комісія 
обласної ради зазначає. 

Результативність виконання заходів обласної Програми розвитку фізичної 
культури і спорту в Миколаївській області на 2014-2018 роки є досить високою. 
Протягом 2016-2017  вдалось не тільки зберегти виплати щорічної винагороди 
та стипендії кращим спортсменам та їх тренерам, а й збільшити їх обсяги. Так, 
обсяги виплати стипендії збільшились на 388 тис. грн, що в середньому 
забезпечило підвищення стипендії на 692 грн. Виплата винагород збільшилась 
на 150 тис. грн. На 2018 рік також відбудеться збільшення обсягів виплати 
стипендії  ще на 140 тис. грн та винагород  ще на 125 тис. грн. 

Протягом 2016 і 2017 року в Миколаївській області здійснено придбання 
житла для кращих спортсменів року. В 2016 році житло було придбано для 
Федорової Олени - провідної спортсменки Миколаївщини зі стрибків у воду, 
заслуженого майстра спорту України, бронзової призерки чемпіонатів 
світу, п’ятиразової призерки Чемпіонату Європи зі стрибків у воду, учасниці 
трьох Олімпійських ігор, в 2017 році - Буряк Олені - провідній спортсменці 
Миколаївщини з академічного веслування, заслуженому майстру спорту 
України, переможниці Всесвітніх ігор. 

Загалом протягом 2016-2017 років забезпечено зростання обсягів 
фінансування галузі з 29063,338 тис. грн. в 2016 році до 42320,850 тис. грн. в 
2017 році.  

Протягом 2017 року за програмою «Будівництво футбольних полів зі 
штучним покриттям в регіонах України» в Миколаївській області  розпочалось 
будівництво 14 футбольних полів зі штучним покриттям за рахунок коштів 
державного бюджету та коштів місцевих бюджетів Миколаївської області та за 
кошти Державного фонду регіонального розвитку розпочалось будівництво 
проекту «Будівництво спортивних майданчиків Миколаївської обласної школи 
вищої спортивної майстерності по вул. Спортивна, 17 в м. Миколаєві».  

За рахунок збільшення обсягів фінансування галузі вдалось забезпечити 
збільшення спортивних заходів.  
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В Миколаївській області протягом 2015-2017 років оптимізовано 
чисельність 4 ДЮСШ, засновниками яких є фізкультурно-спортивні товариства 
із збереженням фактичного тренерсько-викладацького стану та основного 
наявного контингенту дітей-спортсменів. В 2017 році була створена нова 
ДЮСШ в Єланецькому районі. 

Разом з тим, є заходи програми, які не були виконані. Основними 
причинами їх невиконання є недостатнє фінансування галузі, а також 
перерозподіл (зняття) коштів. 

Враховуючи вищезазначене, постійна комісія обласної ради 
 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформація відділу з питань фізичної культури і спорту 
облдержадміністрації про хід виконання Програми розвитку фізичної культури 
і спорту в Миколаївській області на 2014-2018 роки за 2016-2017 роки взяти до 
відома. 

Зазначити, що органами виконавчої влади та місцевого самоврядування 
вжито заходів щодо виконання заходів вищезазначеної Програми. 

 
2. Вважати, що виконання заходів Програми сприяло залученню широких 

верств населення до систематичних занять фізичною культурою і масовим 
спортом, популяризації здорового способу життя, відзначенню провідних 
спортсменів Миколаївщини та їх тренерів. 

 
3. З метою повного виконання заходів обласної Програми розвитку 

фізичної культури і спорту в Миколаївській області на 2014-2018 роки 
рекомендувати облдержадміністрації, відділу з питань фізичної культури і 
спорту облдержадміністрації, місцевим органам виконавчої влади та місцевого 
самоврядування в межах повноважень: 

продовжити виконання заходів вищезазначеної Програми, особливу увагу 
звернувши на пункти, які не були виконані, зокрема: сприяння створенню та 
функціонуванню (утриманню) центрів фізичного здоров’я населення „Спорт 
для всіх” та зміцненню їх матеріально-технічної спортивної бази з урахуванням 
потреб і фінансових можливостей міст і районів області; запровадження 
автоматизованої інформаційно-аналітичної комп’ютерної системи „Спортивна 
школа”, облаштування велосипедних доріжок протяжністю не менш як 3 км, 
рекреаційних зон, спортивних баз для активного відпочинку населення; 

продовжити практику стимулювання спортсменів Миколаївщини та їх 
тренерів, зокрема: виплати щорічної винагороди та стипендії кращим 
спортсменам та їх тренерам, придбання житла кращим спортсменам тощо, 
вжити заходів щодо створення спортсменам – членам національних збірних 
команд України та їх тренерам належних умов для підготовки  Олімпійських, 
Паралімпійських, Дефлімпійських ігор, чемпіонатів світу та Європи; 

сприяти розширенню мережі фізкультурно-спортивних клубів та центрів за 
місцем проживання, у тому числі із залученням приватних інвестицій, які 
надаватимуть доступні та якісні фізкультурно-оздоровчі послуги та 
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фізкультурно-оздоровчих комплексів із плавальними басейнами з урахуванням 
потреб і фінансових можливостей міст і районів області; 

визначити необхідний рівень забезпечення сільських населених пунктів 
області спортивними спорудами з урахуванням кількості населення. Надати 
відповідну інформацію до відділу з питань фізичної культури і спорту 
облдержадміністрації для подальшого узагальнення та надання обласній раді; 

сприяти введенню до структури апарату сільських та селищних рад, 
посади інструктора з фізичної культури і спорту; 

створити належні умови та забезпечити роботу спеціалізованих відділень 
підготовки спортивного резерву у школах-інтернатах для дітей-інвалідів; 

забезпечити  пристосування та облаштування відповідно до потреб осіб з 
обмеженими фізичними можливостями спортивних споруд та об’єктів з 
використанням зазначених споруд для реабілітації інвалідів засобами фізичної 
культури і спорту на пільгових умовах; 

забезпечити фінансування Програми відповідно до затверджених обсягів. 
 
4. Зазначити, що результативність виконання заходів Програми розвитку 

фізичної культури і спорту в Миколаївській області на 2014-2018 роки, не 
зважаючи на недостатнє фінансування, є високою, що свідчить у тому числі і 
про професіоналізм керівництва відділу з питань фізичної культури і спорту, 
керівників закладів фізичної культури і спорту. 

Вважати доцільним збереження відділу з питань фізичної культури і 
спорту як окремої структурної одиниці облдержадміністрації. Вбачається, що 
реорганізація зазначеного відділу є безперспективною та такою, що, вірогідно, 
призведе до розвалу роботи відділу, а в результаті і цілої галузі.  

Рекомендувати облдержадміністрації залишити відділ з питань фізичної 
культури і спорту окремим структурним підрозділом облдержадміністрації, 
враховуючи досягнення галузі і високі показники і результативність виконання 
заходів Програми. 

 
5. Відділу з питань фізичної культури і спорту надати узагальнену 

інформацію постійній комісії обласної ради про хід виконання цих 
рекомендацій до 1 червня 2018 року, детальну узагальнену інформацію про хід 
виконання Програми відповідно до термінів, зазначених у розділі 5 
«Організація та контроль за виконанням Програми». 

 
 
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 

 
13 лютого 2018 року Миколаїв № 2 
 
Про результати роботи робочої групи з вивчення 
питання щодо збільшення фінансової підтримки 
хору імені Світлани Фоміних за рахунок 
місцевих програм 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію із зазначеного питання, беручи до 
уваги інформацію управління культури, національностей та релігій облдерж-
адміністрації, постійна комісія обласної ради  

 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Підтримати пропозицію щодо створення комунального закладу культури 
«Народний академічний жіночий хор ім. С. Фоміних» Миколаївської обласної ради. 

 
2. Управлінню культури, національностей та релігій облдержадміністрації 

підготувати проект Статуту закладу, пропозиції щодо його фінансування, 
перспективний план розвитку закладу, включно з фінансовими показниками на три 
роки та відповідний проект рішення на розгляд наступної сесії обласної ради. 

 
3. Робочій групі продовжити роботу та на наступному засіданні розглянути 

пропонований управлінням культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації Статут комунального закладу культури «Народний 
академічний жіночий хор ім. С. Фоміних», пропозиції щодо фінансування закладу, 
внести пропозиції на розгляд постійної комісії обласної ради. 
 
 
 
 
 
Голова постійної комісії обласної ради                                             Н.В. Іванова 

 



 

 

 
 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ   

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

 
Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 

 
13 лютого 2018 року Миколаїв № 3 
 
Про хід виконання рекомендацій постійної 
комісії обласної ради від 22 листопада 2017 року 
№ 11 «Про лист директора-художнього керів-
ника Миколаївського академічного художнього 
російського театру Свистуна А.О. щодо 
виділення коштів на підготовку проектно-
кошторисної документації для здійснення 
протиаварійних робіт на фасаді будівлі театру» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію із зазначеного питання, беручи до 
уваги лист дирекції Миколаївського академічного художнього російського 
драматичного театру , постійна комісія обласної ради  

 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Повторно направити лист дирекції Миколаївського академічного 
художнього російського драматичного театру на адресу облдержадміністрації 
для термінового вжиття заходів щодо вирішення порушеного у листі питання. 

2. Рекомендувати облдержадміністрації, управлінню культури, 
національностей та релігій облдержадміністрації повернутися до розгляду 
питання щодо виділення коштів на техніко-інструментальне обстеження та 
проектно-кошторисну документацію. 

За результатами розгляду проінформувати заявника та постійну комісію 
обласної ради до 1 квітня 2018 року. 
 
 
Голова постійної комісії обласної ради                                               Н.В. Іванова 

 



 

 

 
 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ   

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

 
Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 

 
13 лютого 2018 року Миколаїв № 4 
 
Про проблемні питання окремих освітніх 
закладів у Новобузькому районі  
 

Заслухавши та обговоривши інформацію депутата обласної ради Бонда-   
ря О.О. щодо проблемних питань окремих закладів освіти у Новобузькому 
районі, а саме: відновлення будівлі опорної Новобузької загальноосвітньої 
школи № 1 та вирішення питання облаштування вентиляційної системи у 
приміщенні їдальні Новобузького педагогічного коледжу, де 8 лютого цього 
року стався обвал гіпсокартонного покриття центральної частини в залі їдальні, 
постійна комісія обласної ради  

 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Зауважити, що питання відновлення будівлі Новобузької загальноосвіт-
ньої школи № 1 є дуже важливим та таким, що потребує консолідації зусиль 
органів виконавчої влади та місцевого самоврядування всіх рівнів. 

Підтримати позицію щодо необхідності відновлення будівлі закладу 
Новобузької загальноосвітньої школи № 1 з метою її повноцінного 
функціонування. 

2. Рекомендувати постійній комісії обласної ради з питань регіонального 
розвитку, планування, бюджету, фінансів та інвестицій розглянути питання 
щодо: 

виділення коштів з обласного бюджету Миколаївської області, як спів-
фінансування, на ремонт будівлі Новобузької загальноосвітньої школи № 1; 

виділення коштів на обстеження закладів освіти в області з метою недопу-
щення та упередження руйнування останніх у рамках фінансування обласних 
програм. 

можливості фінансування облаштування вентиляційної системи у кому-
нальному вищому навчальному закладі “Новобузький педагогічний коледж”. 

3. Рекомендувати департаменту освіти і науки облдержадміністрації вжити 
заходів щодо облаштування вентиляційної системи у комунальному вищому 
навчальному закладі “Новобузький педагогічний коледж”. 

 
 
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 

 
13 лютого 2018 року Миколаїв № 5 
 
Про можливості виділення коштів на потреби 
громадської організації Миколаївський дитячо 
–юнацький спортивний клуб «Конгломерат» 
  

Заслухавши та обговоривши інформацію депутата обласної ради Резніко-   
ва І.Б. щодо виділення коштів з метою придбання спортивного інвентаря для 
потреб громадської організації Миколаївський дитячо–юнацький спортивний 
клуб «Конгломерат» з  постійна комісія обласної ради  

 
ВИРІШИЛА: 
 

Рекомендувати відділу з питань фізичної культури і спорту облдерж-
адміністрації розглянути питання щодо можливості фінансування на придбання 
спортивного інвентаря для потреб громадської організації Миколаївський 
дитячо – юнацький спортивний клуб «Конгломерат», у тому числі і в рамках 
обласної галузевої Програми. 

За результатами розгляду проінформувати постійну комісію обласної ради 
та депутата обласної ради Резнікова І.Б. 

 
 

 
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 

 
13 лютого 2018 року Миколаїв № 6 
 
Про затвердження переліку творів місцевих 
авторів, рекомендованих консультативною 
радою при Миколаївській облдерж-
адміністрації з питань відбору творів місцевих 
авторів до видання у 2018 році за кошти 
обласного бюджету 
 

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

Книги місцевих авторів, які поповнюють бібліотечні фонди області, в тому 
числі і шкільні бібліотеки, видаються за кошти обласного бюджету у рамках 
обласної Програми підтримки вітчизняного книговидання, книгорозповсюд-
ження та популяризації української книги у Миколаївській області на 2017-2021 
роки. Їх відбір здійснює спеціально створена консультативна рада при 
Миколаївській облдержадміністрації з питань відбору творів місцевих авторів, 
що будуть видаватися за кошти обласного бюджету, положення про яку 
затверджено розпорядженням голови облдержадміністрації від 10.02.2015        
№ 33-р. Наразі, рішенням консультативної ради рекомендовано до видання у 
2018 році 6 книг місцевих авторів, на загальну суму 190 000,00 грн. 

Враховуючи вищезазначене, постійна комісія обласної ради 
 
 

ВИРІШИЛА: 
 
 

Погодити перелік творів місцевих авторів, рекомендованих консуль-
тативною радою до видання у 2018 році за кошти обласного бюджету: 
- Зайцев Ю.О. «ОУН на Миколаївщині в роки війни» (кількість сторінок: 127, 
орієнтовано вартість: 20 000,00 грн.); 
- Федоровський В.А. «Интеллигент из штрафбата» (кількість сторінок: 84, 
орієнтована вартість: 12 200,00 грн.); 
- Качурін В.Т. «Обстоятельства времени» (кількість сторінок: 136, орієнтована 
вартість: 38 000 грн.), 
- Осипов П.І. «І чужому навчаєтесь» (кількість сторінок: 100, орієнтована 
вартість: 16 000,00 грн.) 
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- Спанатій Л.С., Супрун А.П., Тимченко М.Ф., Токар В.П. «Словник 
українських говірок Бузько-Інгульського межиріччя» (кількість сторінок: 2250, 
орієнтована вартість: 80 000, 00 грн.), 
- Грунська І.І. «День рождения в Николаеве» (кількість сторінок: 78, 
орієнтована вартість: 23 800,00 грн). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Голова постійної комісії обласної ради                                             Н.В. Іванова 
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