
     
ПОРЯДОК ДЕННИЙ  

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

 
27 квітня 2018 року  
Початок: 10.00 

                        Депутатська кімната 

     
1. Про підготовку та проведення оздоровчої кампанії відповідно до обласної 

Програми відпочинку та оздоровлення дітей Миколаївської області на 2014-2018 
роки.  

Доповідач: 
 

Запрошені: 

Єльчієва Оксана Русланівна – директор департаменту 
соціального захисту населення облдержадміністрації 
Удовиченко Олена Олександрівна – директор 
департаменту освіти  і науки облдержадміністрації 
Димитров Михайло Федорович – начальник управління 
культури, національностей та релігій облдерж-
адміністрації  
Гінкул Віктор Миколайович – в.о. начальника 
управління молоді та спорту облдержадміністрації 
Черненко Оксана Іванівна – заступник начальника 
управління охорони здоров'я облдержадміністрації 

 
 
2. Про лист Міністерства освіти і науки України щодо можливості 

відновлення діяльності професійно-технічного училища «Морехідна школа» у  
м. Миколаєві. 

Доповідач: Удовиченко Олена Олександрівна – директор 
департаменту освіти  і науки облдержадміністрації 

 
3. Про звернення фонду Андрія Антонюка щодо можливості передачі 

будівлі Первомайського краєзнавчого музею філії Миколаївського обласного 
краєзнавчого музею на баланс Миколаївського обласного музею     
ім. В.В. Верещагіна. 

Доповідач: 
 
 
Запрошена: 

Димитров Михайло Федорович – начальник управління 
культури, національностей та релігій облдерж-
адміністрації  
Антонюк Нателла Броніславівна – президент «Фонду 
Андрія Антонюка» 
 

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. 

 
Доповідач: 
 
Запрошені: 
 

Гінкул Віктор Миколайович – в.о. начальника 
управління молоді та спорту облдержадміністрації 
Ташлик Григорій Володимирович – голова постійної 
комісії обласної ради з питань житлово-комунального 
господарства, регулювання комунальної власності, 
приватизації та капітального будівництва 
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Талпа Михайло Володимирович – голова постійної 
комісії обласної ради з питань законності, депутатської 
діяльності, антикорупційної і регуляторної політики, 
зв’язків з органами місцевого самоврядування та 
засобами масової інформації 
Манзюк Наталія Іванівна – заступник начальника 
управління у справах фізичної культури і спорту 
Миколаївської міської ради 

 
5. Про лист Комітету з питань науки і освіти Верховної Ради України щодо 

визначення кандидатури для нагородження щорічною Премією Верховної Ради 
України педагогічним працівникам загальноосвітніх, професійно-технічних, 
дошкільних та позашкільних навчальних закладів.  

Інформує: 
 
Запрошена:  

Іванова Надія Валеріївна – голова постійної комісії 
обласної ради 
Удовиченко Олена Олександрівна – директор 
департаменту освіти  і науки облдержадміністрації 
 

 
6. Про лист Комітету з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму 

щодо визначення кандидатури для нагородження Премією Верховної Ради 
України за внесок молоді у розвиток парламентаризму, місцевого 
самоврядування. 

 
Інформує: 
 
Запрошений:  

Іванова Надія Валеріївна – голова постійної комісії 
обласної ради 
Гінкул Віктор Миколайович – в.о. начальника 
управління молоді та спорту облдержадміністрації 
 
 

7. Про лист Миколаївського обласного центру науково-технічної творчості 
учнівської молоді щодо сприяння у виділенні коштів для завершення другої 
черги капітального ремонту. 

 
Інформує:  Удовиченко Олена Олександрівна – директор 

департаменту освіти  і науки облдержадміністрації  
 
8. Про звернення народного депутата України Козиря Б.Ю. щодо надання 

фінансової допомоги на видання книги Волошиної Т.Д. «Будинок доброти в 
Лісках». 

 
Інформує: 
 
 

Іванова Надія Валеріївна – голова постійної комісії 
обласної ради. 
 

 
Різне. 
 



  
 
 
 
 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ  

 

П Р О Т О К О Л 
 

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

 
27 квітня 2018 року № 20 
м. Миколаїв 

Початок: 10.00  
депутатська кімната 
 

Всього членів постійної комісії – 5 
 

Присутні: 
 

Іванова Н. В., Невеселий В. В., Чорний С.В. 

Відсутні: Гладун С. М. (виробнича необхідність),  
Кравченко М. А. (виробнича необхідність). 

  

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: 
 

Єльчієва О. Р. – заступник директора департаменту соціального 
захисту облдержадміністрації, 
Удовиченко О. О. – директор департаменту осві-ти і науки 
облдержадміністрації,  
Димитров М. Ф. – начальник управління культури, національ-
ностей та релігій облдержадміністрації, 
Гінкул В. М. – в.о. начальника управління молоді та спорту 
облдержадміністрації, 
Черненко Оксана Іванівна – заступник начальника управління 
охорони здоров'я облдержадміністрації, 
Антонюк Нателла Броніславівна – президент «Фонду Андрія 
Антонюка», 
Росляков Сергій Миколайович - директор Миколаївського 
обласного художнього музею ім. В. В. Верещагіна, 
Манзюк Наталія Іванівна – заступник начальника управління у 
справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради. 
 
Москаленко В.В. – голова обласної ради,  
Талпа М.В. – депутат обласної ради,  
Корсак О.Г. – радник голови обласної ради. 
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1. Про підготовку та проведення оздоровчої кампанії відповідно до 
обласної Програми відпочинку та оздоровлення дітей Миколаївської області на 
2014-2018 роки.  

Доповідач: 
 

Запрошені: 

Єльчієва Оксана Русланівна – директор департаменту 
соціального захисту населення облдержадміністрації 
Удовиченко Олена Олександрівна – директор 
департаменту освіти  і науки облдержадміністрації 
Димитров Михайло Федорович – начальник управління 
культури, національностей та релігій облдерж-
адміністрації  
Гінкул Віктор Миколайович – в.о. начальника 
управління молоді та спорту облдержадміністрації 
Черненко Оксана Іванівна – заступник начальника 
управління охорони здоров'я облдержадміністрації 

 
2. Про лист Міністерства освіти і науки України щодо можливості 

відновлення діяльності професійно-технічного училища «Морехідна школа» у  
м. Миколаєві. 

Доповідач: Удовиченко Олена Олександрівна – директор 
департаменту освіти  і науки облдержадміністрації 

 
3. Про звернення фонду Андрія Антонюка щодо можливості передачі 

будівлі Первомайського краєзнавчого музею філії Миколаївського обласного 
краєзнавчого музею на баланс Миколаївського обласного музею        
ім. В.В. Верещагіна. 

Доповідач: 
 
 
Запрошені: 

Димитров Михайло Федорович – начальник управління 
культури, національностей та релігій облдерж-
адміністрації  
Антонюк Нателла Броніславівна – президент «Фонду 
Андрія Антонюка» 
Росляков Сергій Миколайович - директор 
Миколаївського обласного художнього музею  
ім. В. В. Верещагіна 
 

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. 

Доповідач: 
 
Запрошені: 
 

Гінкул Віктор Миколайович – в.о. начальника 
управління молоді та спорту облдержадміністрації 
Талпа Михайло Володимирович – голова постійної 
комісії обласної ради з питань законності, депутатської 
діяльності, антикорупційної і регуляторної політики, 
зв’язків з органами місцевого самоврядування та 
засобами масової інформації 
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Манзюк Наталія Іванівна – заступник начальника 
управління у справах фізичної культури і спорту 
Миколаївської міської ради 

 
5. Про лист Комітету з питань науки і освіти Верховної Ради України щодо 

визначення кандидатури для нагородження щорічною Премією Верховної Ради 
України педагогічним працівникам загальноосвітніх, професійно-технічних, 
дошкільних та позашкільних навчальних закладів.  

Інформує: 
 
Запрошена:  

Іванова Надія Валеріївна – голова постійної комісії 
обласної ради 
Удовиченко Олена Олександрівна – директор 
департаменту освіти  і науки облдержадміністрації 
 

6. Про лист Комітету з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та 
туризму щодо визначення кандидатури для нагородження Премією Верховної 
Ради України за внесок молоді у розвиток парламентаризму, місцевого 
самоврядування. 

Інформує: 
 
Запрошений:  

Іванова Надія Валеріївна – голова постійної комісії 
обласної ради 
Гінкул Віктор Миколайович – в.о. начальника 
управління молоді та спорту облдержадміністрації 
 

7. Про лист Миколаївського обласного центру науково-технічної творчості 
учнівської молоді щодо сприяння у виділенні коштів для завершення другої 
черги капітального ремонту. 

Інформує:  Удовиченко Олена Олександрівна – директор 
департаменту освіти  і науки облдержадміністрації  

 
8. Про звернення народного депутата України Козиря Б.Ю. щодо надання 

фінансової допомоги на видання книги Волошиної Т.Д. «Будинок доброти в 
Лісках». 

Інформує: 
 
 

Іванова Надія Валеріївна – голова постійної комісії 
обласної ради. 
 

На початку засідання голова постійної комісії обласної ради Іванова Н.В. 
запропонувала у з’вязку із відсутністю секретаря постійної комісії Гладун С.М. 
доручити ведення протоколу засідання Чорному С.В. Пропозицію підтримано 
одноголосно. 

Головою постійної комісії обласної ради запропоновано затвердити 
порядок денний. 

Проведено голосування. 
Підсумки голосування: «за» - одноголосно. 
 
1. СЛУХАЛИ:  Про підготовку та проведення оздоровчої кампанії 

відповідно до обласної Програми відпочинку та оздоровлення дітей 
Миколаївської області на 2014-2018 роки.  
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Доповідач: 
 

Запрошені: 

Єльчієва Оксана Русланівна – директор департаменту 
соціального захисту населення облдержадміністрації 
Удовиченко Олена Олександрівна – директор 
департаменту освіти  і науки облдержадміністрації 
Димитров Михайло Федорович – начальник управління 
культури, національностей та релігій облдерж-
адміністрації  
Гінкул Віктор Миколайович – в.о. начальника 
управління молоді та спорту облдержадміністрації 
Черненко Оксана Іванівна – заступник начальника 
управління охорони здоров'я облдержадміністрації 
 

У обговоренні 
взяли участь: 

Іванова Н. В., Невеселий В. В., Чорний С.В.,  
Москаленко В.В., Корсак О.Г., Талпа М.В. 
Іванова Н.В. порушила питання про вжиття заходів 
пожежної безпеки у дитячих оздоровчих закладах під час 
оздоровлення та наявність відповідної сигналізації. 
Чорний С.В. порушив питання про перебування на посаді 
більше року виконуючого обв’язки дитячого оздоровчого 
центру «Орлятко» Миколаївської обласної ради Могильова 
О.С., який постійно знаходиться на лікарняному, та 
запропонував департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації протягом тижня вжити термінові 
заходи щодо оголошення конкурсу на посаду керівника 
дитячого оздоровчого центру «Орлятко» Миколаївської 
обласної ради, виїхати на місце в цей заклад і подивитися 
підготовку до оздоровчої кампанії. 
Москаленко В.В. повідомила про жахливі умови 
перебування дітей влітку в дитячому оздоровчому центрі 
«Орлятко» та підтримала пропозицію щодо термінового 
проведення конкурсу. 
Корсак О.Г. порушила питання про вартість харчування 
однієї дитини у закладах оздоровлення «Орлятко» та 
«Вітрила» та порівняла її з вартістю харчування у 
інтернатних закладах. 
Талпа М.В. звернув увагу на напрями фінансування та суму 
коштів, яка іде на утримання дитячого оздоровчого  центру 
«Орлятко» Миколаївської обласної ради та дитячого 
оздоровчого закладу «Вітрила» Миколаївської обласної 
ради в між оздоровчий період (з вересня по червень) та 
запропонував надати цю інформацію обласній раді. 

  

Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: (рекомендації № 1 додаються). 
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2. СЛУХАЛИ:  Про лист Міністерства освіти і науки України щодо 
можливості відновлення діяльності професійно-технічного училища 
«Морехідна школа» у  м. Миколаєві. 

Доповідач: Удовиченко Олена Олександрівна – директор 
департаменту освіти  і науки облдержадміністрації 

 
У обговоренні 
взяли участь: 

Іванова Н. В., Невеселий В. В., Чорний С.В. 
 

  

Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: (рекомендації № 2 додаються). 
 
3. СЛУХАЛИ: Про звернення фонду Андрія Антонюка щодо можливості 

передачі будівлі Первомайського краєзнавчого музею філії Миколаївського 
обласного краєзнавчого музею на баланс Миколаївського обласного музею        
ім. В.В. Верещагіна. 

Доповідач: 
 
 
Запрошені: 

Димитров Михайло Федорович – начальник управління 
культури, національностей та релігій облдерж-
адміністрації  
Антонюк Нателла Броніславівна – президент «Фонду 
Андрія Антонюка» 
Росляков Сергій Миколайович - директор 
Миколаївського обласного художнього музею  
ім. В. В. Верещагіна 

 
У обговоренні 
взяли участь: 

Іванова Н. В., Невеселий В. В., Чорний С.В., Талпа М.В. 
Росляков С.М. зазначив, що повинен бути окремий новий 
музей, в якому на постійній основі буде розміщуватися 
творчість художника Андрія Антонюка. 
Талпа М.В. звернув увагу, що питання створення та 
розміщення нового музею повинно обов’язково бути 
розглянуто робочою групою за участю депутатів постійної 
комісії обласної ради з питань культури, науки і освіти, сім'ї 
та молоді, спорту та депутатів обласної ради від 
Первомайщини, представників місцевої влади 
м. Первомайська та Первомайського району, громадськості. 

  

Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: (рекомендації № 3 додаються). 
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4. СЛУХАЛИ: Про депутатське звернення депутата обласної ради Талпи 
М.В. щодо функціонування спортивного комплексу, який розташований за 
адресою м. Миколаїв, пр-т Героїв України, 4. 

Доповідач: 
 
Запрошені: 
 

Гінкул Віктор Миколайович – в.о. начальника 
управління молоді та спорту облдержадміністрації 
Талпа Михайло Володимирович – голова постійної 
комісії обласної ради з питань законності, депутатської 
діяльності, антикорупційної і регуляторної політики, 
зв’язків з органами місцевого самоврядування та 
засобами масової інформації 
Манзюк Наталія Іванівна – заступник начальника 
управління у справах фізичної культури і спорту 
Миколаївської міської ради 

 
У обговоренні 
взяли участь: 

Іванова Н. В., Невеселий В. В., Чорний С.В.,  
Москаленко В.В., Корсак О.Г., Талпа М.В. 
Москаленко В.В.  звернула увагу, що до цього часу 
залишається не вирішеним питання введення в 
експлуатацію цього об’єкта та передачі в комунальну 
власність територіальної громади м. Миколаєва. 
Талпа М.В. зазначив, що спортивний комплекс збудований 
більше трьох років тому, а мешканці м. Миколаєва та 
Миколаївської області не мають безперешкодного доступу 
до бігових доріжок, запропонував Миколаївській міській 
раді внести пропозиції щодо вирішення питання щодо 
безперешкодного використання бігових доріжок 
мешканцями м. Миколаєва та Миколаївської області. 
Невеселий В.В. акцентував увагу, що покриття доріжки 
відіграє суттєву роль для людей, які бажають займатися 
бігом. 

  

Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: (рекомендації № 4 додаються). 
 
5. СЛУХАЛИ: Про лист Комітету з питань науки і освіти Верховної Ради 

України щодо визначення кандидатури для нагородження щорічною Премією 
Верховної Ради України педагогічним працівникам загальноосвітніх, 
професійно-технічних, дошкільних та позашкільних навчальних закладів.  

Інформує: 
 
Запрошена:  

Іванова Надія Валеріївна – голова постійної комісії 
обласної ради 
Удовиченко Олена Олександрівна – директор 
департаменту освіти  і науки облдержадміністрації 
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У обговоренні 
взяли участь: 

Іванова Н. В., Невеселий В. В., Чорний С.В.  
 

  

Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: (рекомендації № 5 додаються). 
 
6. СЛУХАЛИ: Про лист Комітету з питань сім'ї, молодіжної політики, 

спорту та туризму щодо визначення кандидатури для нагородження Премією 
Верховної Ради України за внесок молоді у розвиток парламентаризму, 
місцевого самоврядування. 

Інформує: 
 
Запрошений:  

Іванова Надія Валеріївна – голова постійної комісії 
обласної ради 
Гінкул Віктор Миколайович – в.о. начальника 
управління молоді та спорту облдержадміністрації 

 
У обговоренні 
взяли участь: 

Іванова Н. В., Невеселий В. В., Чорний С.В.  
 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: (рекомендації № 6 додаються). 
 

7. СЛУХАЛИ:  Про лист Миколаївського обласного центру науково-
технічної творчості учнівської молоді щодо сприяння у виділенні коштів для 
завершення другої черги капітального ремонту. 

Інформує:  Удовиченко Олена Олександрівна – директор 
департаменту освіти  і науки облдержадміністрації  

 
У обговоренні 
взяли участь: 

Іванова Н. В., Невеселий В. В., Чорний С.В., Корсак О.Г.  
Корсак О.Г. порушила питання про напрями використання 
коштів Миколаївським обласним центром науково-
технічної творчості учнівської молоді та контингент дітей, 
які в ньому навчаються. 
Іванова Н.В. запропонувала постійній комісії обласної ради 
з питань регіонального розвитку, планування, бюджету, 
фінансів та інвестицій розглянути питання щодо виділення  
коштів для завершення другої черги капітального ремонту 
автомодельного кордодрому. 

  

Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: (рекомендації № 7 додаються). 
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8. СЛУХАЛИ: Про звернення народного депутата України Козиря Б.Ю. 
щодо надання фінансової допомоги на видання книги Волошиної Т.Д. 
«Будинок доброти в Лісках». 

Інформує: 
 
 

Іванова Надія Валеріївна – голова постійної комісії 
обласної ради. 

У обговоренні 
взяли участь: 

Іванова Н. В., Невеселий В. В., Чорний С.В. 

  

Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: (рекомендації № 8 додаються). 
 
 
 
 
 
 
 

Голова постійної комісії обласної ради                                             Н.В. Іванова 
 
Протокол вів                                                                                            С.В.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 

 
27 квітня  2018 року Миколаїв № 1 
 
 
Про підготовку та проведення оздоровчої 
кампанії відповідно до обласної Програми 
відпочинку та оздоровлення дітей 
Миколаївської області на 2014-2018 роки 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію із зазначеного питання, беручи до 
уваги інформації структурних підрозділів облдержадміністрації: департаменту 
соціального захисту населення, департаменту освіти і науки, управління 
охорони здоров'я, управління культури, національностей та релігій, управління 
молоді та спорту, лист Березнегуватської районної ради № 176/01-02/06 від      
18 квітня 2018 року  постійна комісія обласної ради зазначає таке. 

Поточного року заплановані видатки на організацію оздоровлення та 
відпочинку дітей становлять 30 млн. 370 тис. 410 грн., з них: кошти районних 
бюджетів та міст області – 14 млн. 495 тис. 470 грн.; кошти обласного бюджету 
– 15 млн. 974 тис. 940 грн., з яких департаменту освіти і науки облдержадмі-
ністрації на утримання закладів «Орлятко» і «Вітрила» – 9 млн. 556 тис. 040 
грн.; департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації на 
закупівлю послуг (путівок) – 5 млн. 800 тис. грн.; управлінню охорони здоров’я 
облдержадміністрації на функціонування відділення № 3 в с. Рибаківка 
обласного дитячого кардіоревматологічного санаторію "Південий" – 618 тис. 
900 грн. 

2018 року послугами оздоровлення, а також активними формами    
відпочинку планується охопити понад 60 тис. дітей шкільного віку. Послугами 
оздоровлення та відпочинку дітей з інших областей України планується 
охопити понад 5 тис. осіб. 

Триває робота щодо уточнення дислокації пришкільних таборів з денним 
перебуванням, які плануються до відкриття в травні-червні 2018 року. За 
попередньою інформацією планується до відкриття біля 300 відпочинкових 
закладів денного перебування дітей, в яких буде будуть відпочивати 15000 
неповнолітніх осіб(в  попередньому році працювало 234 відпочинкових табори, 
в яких відпочивало – 12744 дитини). 



 
 

Згідно заяв від керівників (власників) закладів дитячого оздоровлення та 
відпочинку ГУ Держпродспоживслужби проводяться консультативні перевірки 
щодо дотримання вимог чинного санітарного законодавства, з наданням  
практичних рекомендацій по підготовці закладів до роботи в оздоровчий сезон. 
За станом на 20.04.2018 проведено 5 консультативних перевірок позаміських 
таборів (ДОТ «Колос», ДОТ «Бригантина», санаторій профілакторій « Інгул», 
ОКСТ «Сонячний промінь», Єланецька ЗОШ 1-3 ст.). Отримано заяви на 
проведення консультативних перевірок 53 відпочинкових таборів з денним 
перебуванням дітей м Миколаєва. 

З метою сприяння забезпеченню зайнятості студентської молоді у літній 
позанавчальний час, формування дитячими закладами оздоровлення та 
відпочинку кваліфікованого вожатського складу під час прийому організованих 
груп дітей, з лютого по квітень поточного року департаментом соціального  
захисту населення облдержадміністрації організовано проведення курсу  
«Школа вожатих». 

З метою підготовки медичних працівників до роботи в дитячих закладах 
оздоровлення та відпочинку, 04 травня 2018 року на базі обласної дитячої 
лікарні заплановано проведення семінар-наради з організації надання медичної 
допомоги дітям в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку.   

Враховуючи вищезазначене, постійна комісія обласної ради 
 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію департаменту соціального захисту населення 
облдержадміністрації, департаменту освіти і науки облдержадміністрації, 
управління охорони здоров'я облдержадміністрації, управління молоді та  
спорту облдержадміністрації, управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації взяти до відома. 

2. З метою організації ефективного оздоровлення та відпочинку дітей, 
поліпшення стану їхнього здоров'я, зайнятості у канікулярний період, 
запобігання бездоглядності рекомендувати департаменту соціального захисту 
населення, департаменту освіти і науки облдержадміністрації, органам 
виконавчої влади та місцевого самоврядування в межах повноважень: 

забезпечити постійний контроль за діяльністю дитячих закладів 
оздоровлення та відпочинку, у тому числі за дотриманням ними вимог 
законодавства щодо безпеки життєдіяльності; санітарних,  протипожежних 
правил, купання у водоймах, правил порядку проведення екскурсій, походів, 
правил перевезення дітей автомобільним та іншими видами транспорту та 
підвищення персональної відповідальності керівників закладів оздоровлення 
та відпочинку за порушення законодавства щодо безпеки життєдіяльності 
дітей; виховного процесу, змістовного дозвілля  дітей, роботи гуртків, клубів, 
студій, об’єднань за інтересами; 

створити в дитячих оздоровчих закладах належні умови для 
проживання, харчування, медичного обслуговування дітей з дотриманням 
санітарно-гігієнічних норм; 



 
 

забезпечувати у першочерговому порядку оздоровлення та відпочинок 
дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, зокрема, дітей - 
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (у тому числі вихованців 
дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей); дітей-інвалідів, дітей з 
багатодітних та малозабезпечених сімей; 

переводити у літній період дитячі дошкільні заклади на санаторний режим 
роботи, забезпечити оздоровлення дітей дошкільного віку на базі дошкільних 
закладів; 

забезпечити організацію належного харчування дітей у закладах 
оздоровлення та відпочинку, збагачення харчування дітей вітамінами, 
продуктами радіопротекторної дії та профілактики йодної недостатності; 

вжити вичерпних заходів щодо залучення позабюджетних коштів з усіх 
джерел, незаборонених чинним законодавством України, для оздоровлення та 
відпочинку дітей; 

посилити співпрацю з професійними спілками, фондами, підприємствами, 
установами та організаціями, що здійснюють заходи з оздоровлення та 
відпочинку дітей; 

сприяти вирішенню питань щодо: сплати закладами оздоровлення та 
відпочинку усіх форм власності комунальних послуг в літній період за 
тарифами для  пільгових категорій населення; звільнення від плати за землю та 
податку на нерухоме майно заклади оздоровлення та відпочинку дітей усіх 
форм власності, які функціонують в літній період; 

вжити заходів щодо створення умов для повноцінного літнього 
оздоровлення та відпочинку, зайнятості дітей із використанням бази 
стаціонарних закладів оздоровлення та відпочинку, бази позашкільних, 
загальноосвітніх, професійно-технічних закладів; 

забезпечити контроль за укладенням дитячими закладами оздоровлення та 
відпочинку договорів з підприємствами, що реалізують відповідні товари та  
надають послуги; 

спільно із директорами дитячих оздоровчих закладів забезпечити 
виконання вимог законодавства у сфері пожежної, техногенної безпеки та 
цивільного захисту на об’єктах дитячого оздоровлення і відпочинку; 

вжити заходи щодо усунення порушень пожежної безпеки (відсутність або 
несправність систем пожежної сигналізації та протипожежного 
водопостачання; непрацездатність або відсутність систем блискавкозахисту; не 
проведення вогнезахисту дерев’яних і металевих конструкцій; невідповідність 
вимогам систем електроживлення та електроустаткування) та вжити 
протипожежних заходів режимного характеру (очищення території від 
рослинності (трави), сухостою та чагарників, забезпечення укомплектованості 
первинними засобами пожежогасіння, дотримання вимог пожежної безпеки під 
час користування відкритим вогнем);  

оприлюднити в засобах масової інформації питання про організацію 
відпочинку та оздоровлення дітей влітку 2018 року, мережу дитячих закладів 
оздоровлення та відпочинку області. 

 



 
 

3. У зв'язку з тим, що на департамент соціального захисту населення 
облдержадміністрації покладено виконання повноважень з питань оздоров-
лення дітей рекомендувати департаменту соціального захисту населення, як 
головному розпоряднику коштів, до 15 травня 2018 року надати обласній раді 
інформацію про:  

суму коштів, яка виділена з обласного бюджету у 2018 році на виконання 
заходів Програми відпочинку та оздоровлення дітей Миколаївської області на 
2014-2018 роки; 

строки проведення тендерів у 2018 році, перелік закладів оздоровлення, які 
беруть участь у тендерах, 

кількість учасників АТО на сході України та членів їх сімей, які будуть 
оздоровлені у 2018 році за рахунок коштів обласного бюджету, із зазначенням 
суми коштів. 

Опрацювати питання та вжити заходів щодо впровадження в області як 
пілотного проекту у 2018 році пропорційного розподілу коштів, передбачених в 
обласному бюджеті на оздоровлення та відпочинок дітей, між районами, 
містами та об’єднаними територіальними громадами для закупівлі путівок в 
заклади відпочинку та оздоровлення області, у т.ч. районні дитячі оздоровчі 
табори Братський район -  «Лісова казка», Березнегуватський район - районна 
дитяча оздоровча база імені Башкірова (також надання фінансової підтримки 
для зміцнення матеріально-технічної бази табору) відповідно до рекомендацій 
постійної комісії обласної ради від 22 листопада 2017 року № 3. 

 
4. Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 
вжити заходів та взяти на особистий контроль питання щодо забезпечення 

безперебійного централізованого постачання гарячої води до приміщень 
дитячого оздоровчого  центру «Орлятко» Миколаївської обласної ради; про 
проведену роботу повідомити обласну раду до 15 травня 2018 року; 

надати обласні раді до 15 травня 2018 року інформацію про суму коштів, 
виділену з обласного бюджету на 2018 рік на оздоровлення та відпочинок дітей 
окремо на дитячий оздоровчий  центр «Орлятко» Миколаївської обласної ради 
та дитячий оздоровчий заклад «Вітрила» Миколаївської обласної ради із 
зазначенням напрямків використання цих коштів (харчування, оплата праці, 
комунальні послуги, тощо), про суму коштів на ці заклади оздоровлення в між 
оздоровчий період (з вересня по червень) помісячно за напрямами 
використання; 

кількість дітей пільгової категорії в розрізі кожного інтернатного закладу, 
яких планується оздоровити у 2018 році в дитячому оздоровчому центрі 
«Орлятко» Миколаївської обласної ради та дитячому оздоровчому закладі 
«Вітрила» Миколаївської обласної ради; 

протягом тижня вжити термінові заходи щодо оголошення конкурсу на 
посаду керівника дитячого оздоровчого центру «Орлятко» Миколаївської 
обласної ради. 

 



 
 

5. Управлінню молоді та спорту облдержадміністрації з метою подальшого 
здійснення департаментом соціального захисту облдержадміністрації розподілу 
путівок за пільговими категоріями дітей, що потребують оздоровлення та 
відпочинку, надати до 15 травня 2018 року інформацію про кількість дітей – 
спортсменів, що мають високі спортивні результати (І-ІІІ місця спортивних 
змагань не нижче обласного рівня), які потребують оздоровлення та 
відпочинку. 

 
6. Управлінню охорони здоров'я облдержадміністрації спільно із 

директорами дитячих оздоровчих закладів сприяти забезпеченню: 
дитячих закладів оздоровлення та відпочинку медичними працівниками, 

укладення договорів з територіальними лікувально-профілактичними 
закладами області з метою надання невідкладної стаціонарної медичної 
допомоги дітям, які знаходяться на відпочинку; 

цілодобового чергування лікаря-педіатра або сімейного лікаря на території 
закладу оздоровлення та відпочинку; 

поповнення запасів лікарських засобів, виробів медичного призначення 
відповідно до затвердженого МОЗ України від 11 травня 2011 року № 04.06.61-
08/614 Примірного переліку лікарських засобів, виробів медичного 
призначення, обладнання, обов’язкових для дитячих закладів оздоровлення та 
відпочинку.  

 
7. Управлінню культури, національностей та релігій облдержадміністрації 

забезпечити здійснення заходів, спрямованих на організацію повноцінного 
відпочинку та змістовного дозвілля дітей та молоді, у тому числі проведення 
конкурсів, фестивалів, концертів, вистав, тематичних заходів, виставок, оглядів 
літератури, екскурсій до музеїв. 

 

8. Головному управлінню Національної поліції в Миколаївській області: 
спільно з головним управлінням ДФС у Миколаївській області, 

Березанською та Очаківською райдержадміністраціями з метою профілактики 
фактів продажу алкогольних, слабоалкогольних напоїв та тютюнових виробів 
неповнолітнім здійснювати перевірки місць торгівлі, розташованих поблизу 
дитячих оздоровчих таборів; 

спільно з територіальними відділами та відділеннями головного 
управління Національної поліції в Миколаївській області, управлінням 
патрульної поліції у м. Миколаєві Департаменту патрульної поліції забезпечити 
супроводження патрульними автомобілями транспортних засобів з 
організованими групами дітей до місць їх відпочинку та у зворотному 
напрямку; 

спільно з територіальними відділами та відділеннями головного 
управління Національної поліції в Миколаївській області, департаментом 
соціального захисту населення облдержадміністрації, департаментом освіти і 
науки облдержадміністрації узгодити місця дислокації дитячих таборів та 
інших місць відпочинку, де планується оздоровлення дітей, з метою 
забезпечення належної охорони публічного порядку і проведення 



 
 

профілактичної роботи щодо правопорушень та попередження надзвичайних 
подій серед відпочиваючих неповнолітніх. 

 
9. Інспекція з питань захисту прав споживачів у Миколаївській області, 

головному управлінню Держпродспоживслужби в Миколаївській області 
провести перевірки щодо дотримання санітарного законодавства, умов безпеки 
життєдіяльності дітей в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, у тому 
числі забезпечення якісною питною водою, погодження перспективних меню, 
маршрутів та графіків завезення харчових продуктів та сировини.   

 
10. Органам місцевого самоврядування терміново прийняти відповідні 

рішення про визначення місць масового відпочинку людей на воді з метою 
проведення подальшої роботи відносно чистки дна, організації чергування 
сезонних рятувальних постів, радіофікації пляжів, встановлення стендів на 
тематику попередження загибелі людей на воді. 

 
11. У зв'язку із закінченням терміну дії обласної Програми відпочинку та 

оздоровлення дітей Миколаївської області у 2018 році рекомендувати   
департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації почати 
роботу над підготовкою проекту нової редакції Програми та надати для 
попереднього розгляду на постійні комісії обласної ради з питань соціального 
захисту, охорони здоров'я, материнства, дитинства, розвитку зон відпочинку та 
туризму та з питань культури, науки і освіти, сімї та молоді, спорту.  

Відповідно до рекомендацій постійної комісії обласної ради від 18 травня 
2017 року розглянути питання при підготовці проекту нової програми щодо 
оздоровлення дітей, які перебувають на вихованні у Степівському дитячому 
будинку інтернаті, та дітей із сімей загиблих, померлих та зниклих безвісті 
військовослужбовців, учасників бойових дій, які брали участь в 
антитерористичній операції на сході України, визначити суму коштів, яку 
необхідно передбачити в обласному бюджеті на оздоровлення цих дітей. 

 
12. Узагальнену інформацію про хід виконання цих рекомендацій надати 

інформацію відповідно до Програми відпочинку та оздоровлення  дітей 
Миколаївської області на 2014-2018 роки  (розділ 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 

 
27 квітня  2018 року Миколаїв № 2 
 
Про лист Міністерства освіти і науки України  
щодо можливості відновлення діяльності  
професійно-технічного училища «Морехідна школа»  
у  м. Миколаєві 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію із зазначеного питання, беручи до 
уваги лист Міністерства освіти і науки України № 1/11-1335 від 07 лютого 2018 
року щодо звернення Державного університету інфраструктури та технологій 
про передачу Миколаївського факультету Державного університету 
інфраструктури та технологій Національному університету кораблебудування 
імені адмірала Макарова, постійна комісія обласної ради 

 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Взяти до відома лист Міністерства освіти і науки України щодо 
звернення Державного університету інфраструктури та технологій про 
передачу Миколаївського факультету Державного університету інфраструктури 
та технологій Національному університету кораблебудування імені адмірала 
Макарова.  

 
2. Зазначити, що відповідно до листа Міністерства освіти і науки України 

приміщення буде передано у комунальну власність за умови відновлення на 
базі Миколаївського факультету Державного університету інфраструктури та 
технологій діяльності професійно-технічного училища – «Морехідна школа» у 
місті Миколаєві. 

Відповідно до листа облдержадміністрації з 2016 року фінансування 
відокремленого структурного підрозділу Київської державної академії водного 
транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного «Миколаївське 
професійно-технічне училище «Морехідна школа», що знаходиться в 
підпорядкуванні Державного університету інфраструктури та технологій 
здійснювалося з бюджету м. Миколаєва.  



 
 

3. Рекомендувати облдержадміністрації повернутися до розгляду питання 
щодо діяльності професійно-технічного училища «Морехідна школа» та 
визначитись щодо подальшого його функціонування. 

За результатами розгляду проінформувати постійну комісію обласної ради 
та Міністерство освіти і науки України. 

 
 
 
 

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 

 
27 квітня  2018 року Миколаїв № 3 
 
 
Про звернення фонду Андрія Антонюка щодо 
можливості передачі будівлі Первомайського 
краєзнавчого музею філії Миколаївського 
обласного краєзнавчого музею на баланс 
Миколаївського обласного музею  
ім. В.В. Верещагіна 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію із зазначеного питання, беручи до 
уваги лист фонду Андрія Антонюка постійна комісія обласної ради        
 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Взяти до уваги, що 15 жовтня цього року на державному рівні 
відзначається пам’ятна дата та ювілей – 75 років  з дня народження Народного 
художника України Андрія Антонюка. 

 
2. Рекомендувати облдержадміністрації, управлінню культури, національ-

ностей та релігій облдержадміністрації: 
створити робочу групу з включенням депутатів постійної комісії обласної 

ради з питань культури, науки і освіти, сім'ї та молоді, спорту та депутатів 
обласної ради від Первомайщини, представників місцевої влади        
м. Первомайська та Первомайського району, громадськості щодо вивчення 
питання  створення музею, в якому на постійній основі буде розміщуватися 
творчість художника Андрія Антонюка; 

вжити заходів щодо гідного відзначення пам’ятної дати та ювілею Андрія 
Антонюка в області; 

за результатами розгляду проінформувати постійну комісію обласної ради 
та заявника.  
 
  
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 

 
27 квітня  2018 року Миколаїв № 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, беручи до 

уваги звернення депутат обласної ради Талпи М.В., постійна комісія обласної 
ради 
 
ВИРІШИЛА: 
 
 1. Облдержадміністрації як ініціатору виділення субвенції із бюджету 
м. Миколаєва на завершення будівництва спортивного містечка в парку 
«Перемога»: 
 забезпечити створення комісії за участю представників управління 
капітального будівництва Миколаївської облдержадміністрації та, за необхід-
ності інших структурних підрозділів, та за узгодження, Миколаївської міської 
ради, Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського 
та ПАТ «БК «Житлопромбуд-8» для проведення обстеження виконаних 
будівельних робіт за об’єктом «Створення спортивного містечка по пр. Героїв 
України (пр. Героїв Сталінграда), 4, у м. Миколаєві» та «Будівництво 
спортивного корпусу для СДЮШОР з фехтування з адміністративно-
побутовою будівлею по пр. Героїв України (Сталінграда), 4 в м. Миколаєві»; 
 за результатами проведеного обстеження у разі виявлення недоліків в 
завершених роботах забезпечити проведення відповідної претензійно-позовної 
роботи управлінням капітального будівництва Миколаївської 
облдержадміністрації з виконавцем робіт – ПАТ «БК «Житлопромбуд-8»; 
 вжити заходів щодо завершення робіт та введення в експлуатацію об’єкту 
«Створення спортивного містечка по пр. Героїв України (пр. Героїв 
Сталінграда), 4, у м. Миколаєві. 
 
 



 
 

 2. Облдержадміністрації спільно з Миколаївською міською радою: 
 вжити заходів щодо закріплення спортивного містечка за відповідним 
балансоутримувачем з метою його належного функціонування відповідно до 
вимог чинного законодавства; 
 визначити шляхи та вжити заходів щодо передачі побудованих 
спортивних споруд за адресою: пр. Героїв України (пр. Героїв Сталінграда), 4, 
м. Миколаїв, в комунальну власність територіальної громади м. Миколаєва. 
 

3. Миколаївській облдержадміністрації, яка реалізовує відповідно до 
закону державну політику на території Миколаївської області в галузі освіти, 
охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту, материнства і дитинства, 
сім'ї і молоді та вживає заходів до збереження мережі закладів освіти, культури, 
охорони здоров'я, фізкультури і спорту та розробляє прогнози її розвитку, 
забезпечити належне функціонування означеного вище спортивного комплексу, 
що сприятиме залученню широких верств населення Миколаївської області та 
м. Миколаєва до систематичних занять фізичною культурою і масовим 
спортом, популяризації здорового способу життя, збільшенню рухової 
активності дітей та молоді, у тому числі із залученням батьків до такого 
процесу. 

4. Під час функціонування зазначеного об’єкту відповідно до вимог 
чинного законодавства рекомендувати відповідальній особі: 

у тижневий строк розробити та затвердити графік використання бігових 
доріжок на території спортивного комплексу,  

з метою вільного доступу людей до занять спортом вважати доцільним 
розмістити відповідний графік на адміністративній будівлі вищезазначеного 
комплексу та у засобах масової інформації. 
 

5. Миколаївській міській раді внести пропозиції щодо вирішення питання 
щодо безперешкодного використання бігових доріжок мешканцями         
м. Миколаєва та Миколаївської області. 
 
 
 
 
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 

 
27 квітня  2018 року Миколаїв № 5 
 
 
Про лист Комітету з питань науки і освіти Верховної 
Ради України щодо визначення кандидатури для 
нагородження щорічною Премією Верховної Ради 
України педагогічним працівникам загальноосвітніх, 
професійно-технічних, дошкільних та позашкільних 
навчальних закладів  

 

Заслухавши та обговоривши інформацію із зазначеного питання, беручи до 
уваги лист Комітету з питань науки і освіти Верховної Ради України № 04-23/3-
372 від 02 квітня 2018 року постійна комісія обласної ради        
 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Взяти до уваги, що на відзначення щорічною Премією Верховної Ради 
України у 2018 році від Миколаївської області запропоновано надати 
кандидатуру, яка б представляла систему загальної середньої освіти. 

2. Зазначити, що необхідний пакет документів претендента на 
нагородження Премією Верховної України, у тому числі і відповідне рішення 
обласної ради,  необхідно подати до Комітету з питань освіти і науки Верховної 
Ради України до 1 жовтня 2017 року. 

3. Направити лист, що надійшов від Комітету з питань науки і освіти 
Верховної Ради України на адресу облдержадміністрації для розгляду, 
проведення процедури висунення кандидатури  відповідно до Положення про 
щорічну Премію Верховної Ради України педагогічним працівникам 
загальноосвітніх, професійно-технічних, дошкільних та позашкільних 
навчальних закладів на відзначення Премією та внесення відповідних 
пропозицій щодо розгляду питання на засіданні постійної комісії обласної ради 
з подальшим розглядом на сесії обласної ради до 01 червня 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 

 
27 квітня  2018 року Миколаїв № 6 
 
 
Про лист Комітету з питань сім'ї, молодіжної 
політики, спорту та туризму щодо визначення 
кандидатури для нагородження Премією 
Верховної Ради України за внесок молоді у 
розвиток парламентаризму, місцевого 
самоврядування 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію із зазначеного питання, беручи до 

уваги лист Комітету з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму      
№ 04-33/03-421 (70671) постійна комісія обласної ради        
 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Взяти до уваги, що необхідний пакет документів претендента на 
нагородження Премією Верховної України за внесок молоді у розвиток 
парламентаризму, місцевого самоврядування, у тому числі і відповідне рішення 
обласної ради,  необхідно подати до Комітету з питань сім'ї, молодіжної 
політики, спорту та туризму Верховної Ради України до 1 вересня 2018 року. 

2. Направити лист, що надійшов від Комітету з питань сім'ї, молодіжної 
політики, спорту та туризму щодо визначення кандидатури для нагородження 
Премією Верховної Ради України за внесок молоді у розвиток 
парламентаризму, місцевого самоврядування  на адресу облдержадміністрації 
для розгляду, проведення процедури висунення кандидатури та внесення 
відповідних пропозицій щодо розгляду питання на засіданні постійної комісії 
обласної ради з подальшим розглядом на сесії обласної ради до 01 червня     
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 

 
27 квітня  2018 року Миколаїв № 7 
 
 
Про лист Миколаївського обласного центру  
науково-технічної творчості учнівської молоді  
щодо сприяння у виділенні коштів для  
завершення другої черги капітального ремонту 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію із зазначеного питання, беручи до 

уваги лист Миколаївського обласного центру науково-технічної творчості 
учнівської молоді № 45 від 03.04.2018  постійна комісія обласної ради        
 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Взяти до відома лист Миколаївського обласного центру науково-
технічної творчості учнівської молоді та департаменту фінансів 
облдержадміністрації. 

2. Зазначити, що завершення капітального ремонту кордодрому 
забезпечить високий технічний рівень проведення змагань з автомодельного 
спорту як всеукраїнських так і міжнародних. 

3. Рекомендувати департаменту освіти і науки облдержадміністрації 
спільно з управлінням капітального будівництва облдержадміністрації 
розглянути питання та вжити заходів щодо вирішення порушеного у листі 
питання.    

4. Рекомендувати постійній комісії обласної ради з питань регіонального 
розвитку, планування, бюджету, фінансів та інвестицій розглянути питання 
щодо виділення  коштів для завершення другої черги капітального ремонту 
автомодельного кордодрому. 
 

 
 
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 

 
27 квітня  2018 року Миколаїв № 8 
 
 
Про звернення народного депутата України 
Козиря Б.Ю. щодо надання фінансової 
допомоги на видання книги Волошиної Т.Д. 
«Будинок доброти в Лісках» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію із зазначеного питання, беручи до 
уваги звернення народного депутата України Козиря Б.Ю. постійна комісія 
обласної ради 
 
ВИРІШИЛА: 

 
Направити звернення народного депутата України Козиря Б.Ю. щодо 

надання фінансової допомоги на видання книги Волошиної Т.Д. «Будинок 
доброти в Лісках» обласній державній адміністрації для розгляду та 
інформування народного депутата України, інших зацікавлених осіб у 
визначений чинним законодавством строк. 

 
 

Голова постійної комісії обласної ради Н.В. Іванова
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