
 ПРОЕКТ       
ПОРЯДОК ДЕННИЙ  

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

 
22 серпня 2018 року  
Початок: 10.00 

                       Депутатська кімната 

      
1. Про звернення громадської організації «Миколаївський обласний рух 

підтримки осіб з інвалідністю «Сильні разом» стосовно оздоровлення дітей-
інвалідів, хворих на ДЦП, в дитячому оздоровчому центрі «Орлятко». 

Доповідачі: 
 
 
Запрошені: 
 

Долгих Олексій Олександрович – голова громадської 
організації «Миколаївський обласний рух підтримки 
осіб з інвалідністю «Сильні разом». 
Удовиченко Олена Олександрівна – директор 
департаменту освіти  і науки облдержадміністрації 
Шевченко Євген Валерійович – заступник голови 
облдержадміністрації. 

 
2. Про стан підготовки закладів освіти до нового 2018-2019 навчального 

року. 
Доповідач: 
 
Запрошені: 

Удовиченко Олена Олександрівна – директор департаменту 
освіти і науки облдержадміністрації. 
Шевченко Євген Валерійович – заступник голови 
облдержадміністрації. 

 
3. Про питання користування земельною ділянкою дитячим оздоровчим 

центром «Орлятко». 
Доповідачі: 
 
 
 
Запрошені: 
 

Могильов Олексій Семенович- директор оздоровчого 
центру «Орлятко» 
Удовиченко Олена Олександрівна – директор 
департаменту освіти  і науки облдержадміністрації 
Гуртовий Валентин Миколайович – голова Березанської 
районної ради. 
Танасов Сергій Іванович - голова Березанської 
райдержадміністрації. 

 
4. Про лист Коблівської сільської об’єднаної територіальної громади 

Березанського району про передачу приміщення колишнього комунального 
закладу «Лугівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Березанської районної 
ради зі спільної власності територіальних громад Березанського району у 
комунальну власність Коблівської сільської об’єднаної територіальної громади 
Березанського району. 

Доповідач: 
 
 
 
Запрошені: 
 

Сидорчук Олексій Іванович - радник голови 
Березанської районної ради, депутат Березанської 
райолнної ради. 
Танасов Сергій Іванович - голова Березанської 
райдержадміністрації. 
Удовиченко Олена Олександрівна – директор 
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департаменту освіти  і науки облдержадміністрації 
Панич Володимир Михайлович - голова Коблівської 
сільської об’єднаної територіальної громади 
Березанського району. 

 
5. Про профілактику наркоманії та роботу з наркозалежними. 
Доповідачі: 
 
 
 
Запрошені: 
 

Чинякова Людмила Борисівна – заступник начальника 
управління охорони здоров’я облдержадміністрації. 
Дячук Юрій Григорович – в.о. головного лікаря 
наркологічного диспансеру 
Єльчієва Оксана Русланівна - директор департаменту 
соціального захисту населення облдержадміністрації.  
Юрін Юрій Олексійович – лідер Всеукраїнського 
громадського руху «Батьки – проти наркотиків!». 
 

6. Про лист режисера театру естрадних мініатюр «Повітове місто Н»    
Бєлого С. про порушення, на його думку, чинного законодавства з боку 
управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації та 
Миколаївського обласного центру народної творчості щодо позбавлення театру 
звання «народний» та інших порушень. 

Доповідач: 
 
 
Запрошені: 
 

Димитров Михайло Федорович - начальник управління 
культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації. 
Шевченко Євген Валерійович – заступник голови 
облдержадміністрації. 
Баштова Наталія Анатоліївна – директор 
Миколаївського обласного центру народної творчості. 
Бєлий Семен Олександрович - режисер театру естрадних 
мініатюр «Повітове місто Н».    

 
7. Про лист громадської організації «Борцовська слава» з розвитку греко-

римської боротьби в Миколаївській області щодо придбання спортивного одягу 
для юних спортсменів та тренерського складу команди з греко-римської 
боротьби. 

Доповідачі: 
 

      Співдоповідач: 
 
Запрошені: 
 

Бєлобаба Сергій Борисович – заступник голови 
громадської організації «Борцовська слава». 
Гінкул Віктор Миколайович – в.о. начальника 
управління молоді та спорту облдержадміністрації.  
Шевченко Євген Валерійович – заступник голови 
облдержадміністрації. 

 
8. Про роботу комунального закладу «Центр соціально-психологічної 

реабілітації дітей» Вознесенської міської ради, у тому числі щодо стану 
техногенної та пожежної безпеки закладу. 

Доповідач: 
 

Гускін Олег Анатолійович – т. в. о. начальника служби у 
справах дітей облдержадміністрації. 
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Тичінська Жанна Павлівна – начальник служби у 
справах дітей Вознесенської міської ради. 

9. Про трудові відносини з керівниками центрів соціально-психологічної 
реабілітації дітей Миколаївської обласної ради. 

Доповідач: 
 
Запрошені: 
 

Гускін Олег Анатолійович – т. в. о. начальника служби у 
справах дітей облдержадміністрації. 
Шевченко Євген Валерійович – заступник голови 
облдержадміністрації. 
       

Різне.  
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МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

 

П Р О Т О К О Л 

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

                                                                                            

 
від 22 серпня 2018 року Миколаїв № 24 
 
Всього членів постійної комісії – 5 
 
Присутні: 
 

Гладун С. М., Кравченко М. А., Чорний С.В. 

Відсутні: Іванова Н. В. (відрядження), Невеселий В. В. (відрядження). 

Головуючий: Гладун Світлана Миколаївна – секретар постійної комісії 
обласної ради з питань культури, науки і освіти, сім’ї та молоді, 
спорту 

  
Запрошені: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москаленко В.В. – голова обласної ради, 
Кротов А.О. – заступник голови обласної ради, 
Гайдаржи В.В. – заступник голови облдержадміністрації, 
Димитров М. Ф. – начальник управління культури, національ-
ностей та релігій облдержадміністрації, 
Удовиченко О. О. – директор департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації,  
Георгієв П. В. – начальник управління охорони здоров’я 
облдержадміністрації, 
Єльчієва О. Р. - директор департаменту соціального захисту 
населення облдержадміністрації, 
Гінкул В. М. – в.о. начальника управління молоді та спорту 
облдержадміністрації, 
Могильов О. С. - директор оздоровчого центру «Орлятко», 
Долгих О. О. – голова громадської організації «Миколаївський 
обласний рух підтримки осіб з інвалідністю «Сильні разом», 
Гуртовий В. М. – голова Березанської районної ради, 
Танасов С. І. - голова Березанської райдержадміністрації, 
Панич В. М. - голова Коблівської сільської об’єднаної терито-
ріальної громади Березанського району, 
Баштова Н. А. – директор Миколаївського обласного центру 
народної творчості, 
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У роботі 
комісії взяли 
участь: 
 

Гускін О. А. – т. в. о. начальника служби у справах дітей 
облдержадміністрації; 
Блискунова Л. В. – директор комунального закладу «Центр 
соціально-психологічної реабілітації дітей» Вознесенської 
міської ради, 
Юрін Ю. О. – лідер Всеукраїнського громадського руху «Батьки 
– проти наркотиків!», 
Бєлий С. О. - режисер театру естрадних мініатюр «Повітове місто 
Н», 
Ніколаєв М. О. – голова громадської організації «Борцівська 
слава», 
 

Рєзніков І.Б. – депутат обласної ради, 
Басс В.А. – депутат обласної ради, 
Корсак О.Г. – радник голови обласної ради, 
Чинякова Людмила Борисівна – заступник начальника 
управління охорони здоров’я облдержадміністрації, Дячук Юрій 
Григорович – в.о. головного лікаря наркологічного диспансеру – 
присутні як доповідачі через відсутність Георгієва П. В. – 
начальника управління охорони здоров’я облдержадміністрації, 
Сидорчук Олексій Іванович - радник голови Березанської 
районної ради, депутат Березанської райолнної ради – як 
співдоповідач через відсутність Гуртового В. М. – голови 
Березанської районної ради, 
Талоха Світлана Аркадіївна – секретар Коблівської сільської 
об’єднаної громади через відсутність Панича В. М. - голови 
Коблівської сільської об’єднаної територіальної громади 
Березанського району, 
Бєлобаба Сергій Борисович – заступник голови громадської 
організації «Борцівська слава» - як доповідач через відсутність 
Ніколаєва М.О., голови громадської організації «Борцівський 
клуб» 
Тичінська Жанна Павлівна – начальник служби у справах дітей 
Вознесенської міської ради через відсутність Блискунової Л.В. – 
директора КЗ «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей» 
Вознесенської міської ради, 
Бродецький О.О. – перший заступник голови Миколаївської 
райдержадміністрації; 
представники трудового колективу театру естрадних мініатюр 
«Повітове місто Н», 
представники атестаційної комісії з присвоєння (підтвердження) 
звання «народний»/«зразковий» аматорським колективам;  
представники Всеукраїнського громадського руху «Батьки – 
проти наркотиків!»; 
представники засобів масової інформації. 
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Не з’явилися на засідання постійної комісії та не були делеговані представники 
запрошеного Танасова С. І. - голови Березанської райдержадміністрації. 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про звернення громадської організації «Миколаївський обласний рух 
підтримки осіб з інвалідністю «Сильні разом» стосовно оздоровлення дітей-
інвалідів, хворих на ДЦП, в дитячому оздоровчому центрі «Орлятко». 

Доповідачі: 
 
 
Запрошені: 
 

Долгих Олексій Олександрович – голова громадської 
організації «Миколаївський обласний рух підтримки осіб 
з інвалідністю «Сильні разом». 
Удовиченко Олена Олександрівна – директор 
департаменту освіти  і науки облдержадміністрації 

 
2. Про стан підготовки закладів освіти до нового 2018-2019 навчального 

року. 
Доповідач: 
 

Удовиченко Олена Олександрівна – директор департаменту 
освіти і науки облдержадміністрації. 

 
3. Про питання користування земельною ділянкою дитячим оздоровчим 

центром «Орлятко». 
Доповідачі: 
 
 
 
Запрошені: 
 

Могильов Олексій Семенович- директор оздоровчого 
центру «Орлятко» 
Удовиченко Олена Олександрівна – директор 
департаменту освіти  і науки облдержадміністрації 
Сидорчук Олексій Іванович – радник голови 
Березанської районної ради, депутат Березанської 
районної ради. 

 
4. Про лист Коблівської сільської об’єднаної територіальної громади 

Березанського району про передачу приміщення колишнього комунального 
закладу «Лугівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Березанської районної 
ради зі спільної власності територіальних громад Березанського району у 
комунальну власність Коблівської сільської об’єднаної територіальної громади 
Березанського району. 

Доповідач: 
 
 
Запрошені: 
 

Сидорчук Олексій Іванович - радник голови 
Березанської районної ради, депутат Березанської 
райолнної ради. 
Удовиченко Олена Олександрівна – директор 
департаменту освіти  і науки облдержадміністрації 
Талоха Світлана Аркадіївна – секретар Коблівської 
сільської об’єднаної територіальної громади 
Березанського району. 

 
 
 



4 
 

5. Про профілактику наркоманії та роботу з наркозалежними. 
Доповідачі: 
 
 
 
Запрошені: 
 

Чинякова Людмила Борисівна – заступник начальника 
управління охорони здоров’я облдержадміністрації. 
Дячук Юрій Григорович – в.о. головного лікаря 
наркологічного диспансеру 
Єльчієва Оксана Русланівна - директор департаменту 
соціального захисту населення облдержадміністрації.  
Юрін Юрій Олексійович – лідер Всеукраїнського 
громадського руху «Батьки – проти наркотиків!». 
 

6. Про лист режисера театру естрадних мініатюр «Повітове місто Н»    
Бєлого С. про порушення, на його думку, чинного законодавства з боку 
управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації та 
Миколаївського обласного центру народної творчості щодо позбавлення театру 
звання «народний» та інших порушень. 

Доповідач: 
 
 
Запрошені: 
 

Димитров Михайло Федорович - начальник управління 
культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації. 
Баштова Наталія Анатоліївна – директор 
Миколаївського обласного центру народної творчості. 
Бєлий Семен Олександрович - режисер театру естрадних 
мініатюр «Повітове місто Н».    

 
7. Про лист громадської організації «Борцівська слава» з розвитку греко-

римської боротьби в Миколаївській області щодо придбання спортивного одягу 
для юних спортсменів та тренерського складу команди з греко-римської 
боротьби. 

Доповідачі: 
 

      Співдоповідач: 
 

Бєлобаба Сергій Борисович – заступник голови 
громадської організації «Борцовська слава». 
Гінкул Віктор Миколайович – в.о. начальника 
управління молоді та спорту облдержадміністрації.  

 
8. Про роботу комунального закладу «Центр соціально-психологічної 

реабілітації дітей» Вознесенської міської ради, у тому числі щодо стану 
техногенної та пожежної безпеки закладу. 

Доповідач: 
 
 
 
 

Гускін Олег Анатолійович – т. в. о. начальника служби у 
справах дітей облдержадміністрації. 
Тичінська Жанна Павлівна – начальник служби у 
справах дітей Вознесенської міської ради. 

9. Про трудові відносини з керівниками центрів соціально-психологічної 
реабілітації дітей Миколаївської обласної ради. 

Доповідач: 
 

Гускін Олег Анатолійович – т. в. о. начальника служби у 
справах дітей облдержадміністрації.       

Різне.  
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У відповідності до статті 47 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні» головуюча на засіданні постійної комісії – Гладун С.М. – секретар 
постійної комісії обласної ради. 

Головуючою запропоновано затвердити порядок денний. 
 

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

 
1. СЛУХАЛИ: Про звернення громадської організації «Миколаївський 

обласний рух підтримки осіб з інвалідністю «Сильні разом» стосовно 
оздоровлення дітей-інвалідів, хворих на ДЦП, в дитячому оздоровчому центрі 
«Орлятко». 

Доповідач: 
 
 
Запрошені: 
 

Долгих Олексій Олександрович – голова громадської 
організації «Миколаївський обласний рух підтримки 
осіб з інвалідністю «Сильні разом». 
Удовиченко Олена Олександрівна – директор 
департаменту освіти  і науки облдержадміністрації 

 
У обговоренні 
взяли участь: 

 
Гладун С.М., Кравченко М.А., Чорний С.В., Кротов А.О., 
Корсак О.Г.  

 
Під час обговорення питання депутат Кравченко М.А. запропонував в 

цілому підтримати пропозицію щодо оздоровлення цієї категорії дітей, однак, 
виключити п.3 проекту рекомендацій щодо рекомендацій облдержадміністрації 
організації безкоштовного оздоровлення дітей-інвалідів, хворих на ДЦП, в 
дитячому оздоровчому центрі «Орлятко» у серпні-вересні поточного року, 
аргументуючи це відсутністю належних умов для цієї категорії дітей в закладі.  

Гайдаржи В.В. запропонував членам громадської організації виїхати на 
місце та спільно з керівництвом закладу розробити план заходів для 
комфортного проживання відповідної категорії дітей. 

Гладун С.М., Чорний С.В. запропонували розглянути це питання на 
профільній комісії обласної ради з питань соціальної політики, охорони 
здоров'я, материнства, дитинства, розвитку зон відпочинку та туризму та 
доповнити проект рекомендацій цим пунктом. 
  

Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: (рекомендації № 1 додаються). 
 

2. СЛУХАЛИ: Про стан підготовки закладів освіти до нового 2018-2019 
навчального року. 

Доповідач: 
 

Удовиченко Олена Олександрівна – директор департаменту 
освіти і науки облдержадміністрації. 
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У обговоренні 
взяли участь: 

Гладун С.М., Кравченко М.А., Чорний С.В., Кротов А.О., 
Гайдаржи В.В., Корсак О.Г., Бродецький О.О. 

Під час обговорення депутати зосередили увагу на питанні придбання 
шкільних автобусів та оновлення існуючого автопарку, у т.ч. направлення 2 із 7 
автобусів, на які не підтверджено співфінасування (50% за рахунок освітньої 
субвенції, 50% за рахунок коштів районного бюджету, ОТГ). 

Перший заступник голови Миколаївської райдержадміністрації 
Бродецький О.О. повідомив, що в Миколаївському районі потрібен автобус для 
підвезення дітей до Новоандрієвської ЗОШ Полянської сільської ради, з 
районного бюджету можливе співфінансування 30%. 
  

Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: (рекомендації № 2 додаються). 
 

Після обговорення питання депутат Кравченко М.А. запитав про подальше 
функціонування Миколаївської спеціальної загальноосвітньої школи - 
інтернату № 3, зазначивши, що питання розглядалося на засіданні постійної 
комісії 30 травня 2018 року (рекомендації № 1). 

Удовиченко О.О. відповіла, що в 2018-2019 навчальному році заклад 
працюватиме в звичному режимі. 

 
3. СЛУХАЛИ: Про питання користування земельною ділянкою дитячим 

оздоровчим центром «Орлятко». 
Доповідачі: 
 
 
 
Запрошені: 
 

Могильов Олексій Семенович- директор оздоровчого 
центру «Орлятко» 
Удовиченко Олена Олександрівна – директор 
департаменту освіти  і науки облдержадміністрації 
Сидорчук Олексій Іванович – радник голови 
Березанської районної ради, депутат Березанської 
районної ради. 

 
У обговоренні 
взяли участь: 

 
Гладун С.М., Кравченко М.А., Чорний С.В., Кротов А.О., 
Корсак О.Г., Гайдаржи В.В., Рєзніков І.Б.  

У ході обговорення питання Гладун С.М. запропонувала доповнити проект 
рекомендацій таким пунктом: «Рекомендувати Березанській районній раді, 
райдержадміністрації сприяти в оформленні правовстановлюючих документів 
на земельну ділянку, яка використовується дитячим оздоровчим центром 
«Орлятко». 

Рєзніков І.Б. запропонував директору закладу написати звернення щодо 
екологічної ситуації для розгляду питання в профільній комісії з питань 
екології, охорони навколишнього середовища та використання природних 
ресурсів. 
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Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: (рекомендації № 3 додаються). 
 

4. СЛУХАЛИ: Про лист Коблівської сільської об’єднаної територіальної 
громади Березанського району про передачу приміщення колишнього 
комунального закладу «Лугівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» 
Березанської районної ради зі спільної власності територіальних громад 
Березанського району у комунальну власність Коблівської сільської об’єднаної 
територіальної громади Березанського району. 

Доповідач: 
 
 
Запрошені: 
 

Сидорчук Олексій Іванович - радник голови 
Березанської районної ради, депутат Березанської 
райолнної ради. 
Удовиченко Олена Олександрівна – директор 
департаменту освіти  і науки облдержадміністрації 
Талоха Світлана Аркадіївна – секретар Коблівської 
сільської об’єднаної територіальної громади 
Березанського району. 

 
У обговоренні 
взяли участь: 

 
Гладун С.М., Кравченко М.А., Чорний С.В., Кротов А.О., 
Рєзніков І.Б. 

У ході обговорення питання депутат Кравченко М.А. запропонував 
доповнити проект рішення таким пунктом: «Обласній раді звернутися до 
правоохоронних органів щодо неправомірних дій Березанської рда». 
  

Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – 1 (Кравченко М.А.), 
"проти" – 1 (Чорний С.В.), 
"утрималися" – 1 (Гладун С.М.). 
 

ВИРІШИЛИ: Рішення не прийнято. 
 

Гладун С.М. запропонувала доповнити проект рекомендацій таким 
пунктом: «Рекомендувати керівництву Коблівської сільської об’єднаної 
територіальної громади звернутися до правоохоронних органів щодо надання 
оцінки діям Березанської рда». 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – 2 (Гладун С.М., Чорний С.В.), 
"проти" – 1 (Кравченко М.А.). 
 

ВИРІШИЛИ: Рішення не прийнято. 
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5. СЛУХАЛИ: Про профілактику наркоманії та роботу з наркозалежними. 
Доповідачі: 
 
 
 
Запрошені: 
 

Чинякова Людмила Борисівна – заступник начальника 
управління охорони здоров’я облдержадміністрації. 
Дячук Юрій Григорович – в.о. головного лікаря 
наркологічного диспансеру 
Єльчієва Оксана Русланівна - директор департаменту 
соціального захисту населення облдержадміністрації.  
Юрін Юрій Олексійович – лідер Всеукраїнського 
громадського руху «Батьки – проти наркотиків!». 
 

У обговоренні 
взяли участь: 

Гладун С.М., Кравченко М.А., Чорний С.В., Москаленко 
В.В., Кротов А.О., Рєзніков І.Б.   

 
У ході обговорення питання Москаленко В.В. запропонувала департаменту 

соціального захисту населення надати інформацію про конкретну роботу 
мобільних консультаційних пунктів; склад комісій у розрізі районів; надати 
списки людей, що користувалися послугами Центрів ресоціалізації 
наркозалежної молоді; надати оцінку роботи Центру ресоціалізації 
наркозалежної молоді та пропозиції щодо удосконалення роботи закладу. 

Зазначила, що питання необхідно порушувати на рівні всіх комісій 
обласної ради та детально розглядати на профільній комісії з питань соціальної 
політики, материнства, дитинства, розвитку зон відпочинку та туризму. 
Наголосила, що обласний наркологічний диспансер та Центр  рекоціалізації 
наркозалежної молоді фінансуються за кошти обласного бюджету 
Миколаївської області та запропонувала депутатам постійної комісії з питань 
соціальної політики, материнства, дитинства, розвитку зон відпочинку та 
туризму із залученням депутатів комісії з питань культури, науки і освіти, сім'ї 
та молоді, спорту виїхати на місце з метою вивчення роботи цих закладів та 
відвідати відповідний приватний центр у м. Очакові. 

З урахуванням обговорення та пропозицій, головуючою запропоновано 
такий проект рекомендацій: 

«Повернутися до розгляду цього питання на спільному засіданні постійних 
комісій обласної ради з питань соціальної політики, охорони здоров'я, 
материнства, дитинства, розвитку зон відпочинку та туризму та з питань 
культури, науки і освіти, сімї та молоді, спорту після вивчення роботи з виїздом 
на місце депутатів до Миколаївського обласного наркологічного диспансеру, 
Миколаївського обласного центру ресоціалізації наркозалежної молоді та 
приватного центру реабілітації наркозалежної молоді в м. Очаків.». 
  

Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: (рекомендації № 4 додаються). 
 
 



9 
 

6. СЛУХАЛИ: Про лист режисера театру естрадних мініатюр «Повітове 
місто Н» Бєлого С. про порушення, на його думку, чинного законодавства з 
боку управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації та 
Миколаївського обласного центру народної творчості щодо позбавлення театру 
звання «народний» та інших порушень. 

Доповідач: 
 
 
Запрошені: 
 

Димитров Михайло Федорович - начальник управління 
культури, національностей та релігій облдерж-
адміністрації. 
Баштова Наталія Анатоліївна – директор 
Миколаївського обласного центру народної творчості. 
Бєлий Семен Олександрович - режисер театру естрадних 
мініатюр «Повітове місто Н».    

 
У обговоренні 
взяли участь: 

 
Гладун С.М., Кравченко М.А., Москаленко В.В.,  
Чорний С.В., Кротов А.О., Рєзніков І.Б., представники 
творчого колективу та атестаційної комісії.  

У ході обговорення питання депутат Кравченко М.А. запропонував до 
проекту рекомендацій такий пункт «Звернути увагу облдержадміністрації на 
деструктивні дії управління культури, національностей та релігій та 
Миколаївського обласного центру народної творчості стосовно творчих 
колективів, надати відповідну оцінку». 

Гладун С.М. запропонувала викласти цей пункт у такій редакції: 
«Запропонувати голові обласної ради звернутися до керівництва 
облдержадміністрації для надання оцінки щодо деструктивних дій управління 
культури, національностей і релігій облдержадміністрації та Миколаївського 
обласного центру народної творчості стосовно творчих колективів. 

Москаленко В.В. запропонувала управлінню культури, національностей та 
релігій облдержадміністрації надати обласній раді склад атестаційної комісії з 
присвоєння (підтвердження) звання «народний»/«зразковий» аматорським 
колективам (студіям), положення про присвоєння цих звань та розглянути 
питання щодо включення до складу такої комісії депутатів обласної ради. 
Запропонувала оновити склад атестаційної комісії та повторно провести оцінку 
діяльності театру естрадних мініатюр «Повітове місто Н». 

З урахуванням обговорення та пропозицій головуючою запропоновано 
прийняти рекомендації у такій редакції: 

«1. Рекомендувати управлінню культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації оновити склад атестаційної комісії з присвоєння 
(підтвердження) звання «народний»/«зразковий» аматорським колективам 
(студіям) та повторно провести оцінку діяльності театру естрадних мініатюр 
«Повітове місто Н». 

2. Запропонувати голові обласної ради звернутися до керівництва 
облдержадміністрації для надання оцінки щодо деструктивних дій управління 
культури, національностей і релігій облдержадміністрації та Миколаївського 
обласного центру народної творчості стосовно творчих колективів.» 
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Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: (рекомендації № 5 додаються). 
 

7. СЛУХАЛИ: Про лист громадської організації «Борцівська слава» з 
розвитку греко-римської боротьби в Миколаївській області щодо придбання 
спортивного одягу для юних спортсменів та тренерського складу команди з 
греко-римської боротьби. 

Доповідачі: 
 

      Співдоповідач: 
 

Бєлобаба Сергій Борисович – заступник голови 
громадської організації «Борцовська слава». 
Гінкул Віктор Миколайович – в.о. начальника 
управління молоді та спорту облдержадміністрації.  

 
У обговоренні 
взяли участь: 

 
Гладун С.М., Кравченко М.А., Чорний С.В., Кротов А.О., 
Москаленко В.В.  

 
У ході обговорення Кротов А.О. запропонував управлінню молоді та 

спорту облдержадміністрації надати постійній комісії обласної ради фінансові 
показники (потребу) на розвиток галузі на наступний бюджетний 2019 рік та 
включити цей пункт до проекту рекомендацій. 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: (рекомендації № 6 додаються). 
 

8. СЛУХАЛИ: Про роботу комунального закладу «Центр соціально-
психологічної реабілітації дітей» Вознесенської міської ради, у тому числі 
щодо стану техногенної та пожежної безпеки закладу. 

Доповідач: 
 
 
 
 

Гускін Олег Анатолійович – т. в. о. начальника служби у 
справах дітей облдержадміністрації. 
Тичінська Жанна Павлівна – начальник служби у 
справах дітей Вознесенської міської ради. 

У обговоренні 
взяли участь: 

Гладун С.М., Кравченко М.А., Чорний С.В., Кротов А.О., 
Москаленко В.В., Басс В.А., Корсак О.Г. 

 
У ході обговорення з урахуванням пропозицій голови обласної ради 

Москаленко В.В. та депутатів головуючою запропоновано прийняти 
рекомендації у такій редакції: 

«1. Рекомендувати службі у справах дітей Вознесенської міської ради: 
 надати інформацію обласній раді щодо виконання заходів з усунення 

порушень, виявлених під час перевірки ГУ ДСНС України у Миколаївській 
області та перелік тих порушень, які залишаються не усунуті; 
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звернутися до керівництва Вознесенського міськрайонного відділу ГУ 
ДСНС України у Миколаївській області стосовно надання дозволу на 
поновлення роботи закладу, враховуючи, що частина порушень усунуто. 

2. Рекомендувати службі у справах дітей облдержадміністрації звернутися 
до Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у 
Миколаївській області щодо повторного розгляду питання про відновлення 
роботи комунального закладу «Центр соціально-психологічної реабілітації 
дітей» Вознесенської міської ради, враховуючи, що частину порушень, 
виявлених під час перевірки ГУ ДСНС України у Миколаївській області 
усунуто. 

3. Рекомендувати облдержадміністрації, службі у справах дітей 
облдержадміністрації при внесенні змін до обласного бюджету Миколаївської 
області на 2018 рік в обов’язковому порядку передбачити кошти, на усунення 
виявлених під час перевірки ГУ ДСНС України у Миколаївській області 
порушень у комунальному закладі «Центр соціально-психологічної реабілітації 
дітей» Вознесенської міської ради з метою забезпечення техногенної та 
пожежної безпеки у закладі та відновлення його роботи.». 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: (рекомендації № 7 додаються). 
 

9. СЛУХАЛИ: Про трудові відносини з керівниками центрів соціально-
психологічної реабілітації дітей Миколаївської обласної ради. 

Доповідач: 
 

Гускін Олег Анатолійович – т. в. о. начальника служби у 
справах дітей облдержадміністрації.       

 
У обговоренні 
взяли участь: 

 
Гладун С.М., Кравченко М.А., Чорний С.В., Кротов А.О., 
Москаленко В.В.  

У ході обговорення запропоновано доповнити проект рекомендацій таким 
пунктом: 

«Рекомендувати облдержадміністрації, службі у справах дітей 
облдержадміністрації вивчити можливість призначення керівників 
комунальних закладів «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей» 
Вознесенської та Южноукраїнської міських рад обласною радою, враховуючи, 
що зазначені заклади фінансуються з обласного бюджету». 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: (рекомендації № 8 додаються). 
 
 
Головуючий, секретар постійної комісії обласної ради                  С. 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 

 
від 22 серпня 2018 року Миколаїв № 1 
 
Про звернення громадської організації 
«Миколаївський обласний рух підтримки 
осіб з інвалідністю «Сильні разом» стосовно 
оздоровлення дітей-інвалідів, хворих на 
ДЦП, в дитячому оздоровчому центрі 
«Орлятко» 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію громадської організації 

«Миколаївський обласний рух підтримки осіб з інвалідністю «Сильні разом» 
стосовно оздоровлення дітей-інвалідів, хворих на ДЦП, в дитячому 
оздоровчому центрі «Орлятко», постійна комісія обласної ради 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію з цього питання взяти до відома. 
2. Підтримати звернення громадської організації «Миколаївський 

обласний рух підтримки осіб з інвалідністю «Сильні разом» стосовно 
необхідності оздоровлення дітей-інвалідів хворих на ДЦП та з ураженням 
опорно-рухового апарату. 

Зазначити, що безкоштовне оздоровлення дітей-інвалідів, хворих на ДЦП 
та з ураженням опорно-рухового апарату є невід’ємною складовою системи 
допомоги дітям з порушеннями опорно-рухового апарату. 

3. Рекомендувати департаменту соціального захисту населення 
облдержадміністрації, управлінню охорони здоров'я облдержадміністрації 
розглянути питання стосовно організації оздоровлення дітей, хворих на ДЦП та 
з ураженням опорно-рухового апарату та запропонувати шляхи вирішення 
цього питання у 2019 році.  

Надати відповідні пропозиції обласній раді в термін до 12 вересня        
2018 року. 

4. Рекомендувати постійній комісії обласної ради з питань соціального 
захисту, охорони здоров'я, материнства, дитинства, розвитку зон відпочинку та 
туризму розглянути питання стосовно організації оздоровлення вищезазначеної 
категорії дітей-інвалідів з урахуванням інформації та пропозицій департаменту 
соціального захисту населення облдержадміністрації, управлінню охорони 
здоров'я облдержадміністрації. 

 
Секретар постійної комісії обласної ради                                           С. 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 

 
від 22 серпня 2018 року Миколаїв № 2 
 
Про стан підготовки закладів освіти до 
нового 2018-2019 навчального року 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію із зазначеного питання, 

враховуючи інформацію департаменту освіти і науки облдержадміністрації 
постійна комісія обласної ради зазначає. 

Відповідно до інформації департаменту освіти і науки облдержадмі-
ністрації в період підготовки закладів освіти до нового навчального року 
передбачається здійснити заміну котлів у 15 закладах освіти, ремонт систем 
опалення - у 8 закладах, ремонт покрівель – у 10 закладах, проведення санації 6 
шкільних будівель, завершення будівництва 2 котельних Новопетрівської та 
Лисогірської спеціальних шкіл-інтернатів, проведення реконструкції 
Кам’янської ЗОШ Очаківського району; провести поточний ремонт усіх 
загальноосвітніх навчальних закладів. 

За оперативною інформацією до нового навчального року вже 
підготовлено 396 закладів загальної середньої освіти (77%), 445 - дошкільної 
освіти (80%), 18 – професійної (професійно-технічної) освіти (67%).  

Залишається складною ситуація щодо обстеження проектними 
організаціями будівель закладів освіти комунальної власності: за інформацією 
поточного року передбачено провести обстеження 68 закладів освіти. 

 Проблемними є питання опалення Врадіївської філії Маринівського 
професійного аграрного ліцею, капітального ремонту покрівлі Южноукраїн-
ського ліцею.  

Складна ситуація щодо реконструкції вузлів обліку природного газу: 
згідно з приписами ПАТ «Миколаївгаз» у закладах освіти потребують 
реконструкції або заміни лічильника, коректора, встановлення модему 89 вузлів 
обліку природного газу, за даними відділів освіти асигнування на проведення 
цієї роботи передбачено лише у 8 закладах. 

Актуальним видається питання оновлення шкільних автобусів. Зокрема, 
відповідно до депутатського звернення депутат обласної ради Талпи М.В.       
(№ 89 від 05 червня 2018 року) забезпечення новим шкільним автобусом 
потребує Романовобалківська ЗОШ І-ІІІ ступенів Первомайського району та 
листа Миколаївської райдержадміністрації (№ 12-02/230/07/18 від 12 липня 
2018 року) є потреба у придбанні шкільного автобуса для Кир’яківського 
закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Миколаївського району. 



 
 

Враховуючи вищезазначене, постійна комісія обласної ради  
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію департаменту освіти і науки облдержадміністрації про стан 
підготовки закладів освіти до нового навчального року  взяти до відома. 

 
2. З метою створення умов для навчання та розвитку дітей, отримання 

повноцінного та якісного харчування та збереження їх здоров'я, зміцнення 
матеріально-технічної бази закладів освіти, враховуючи відповідні рішення 
обласної ради, Заходи Програми розвитку освіти Миколаївської області на 
2017-2021 роки рекомендувати облдержадміністрації, департаменту освіти і 
науки облдержадміністрації спільно з райдержадміністраціями, ОТГ, 
міськвиконкомами та органами місцевого самоврядування в межах 
повноважень: 

2.1 Провести організаційну роботу та вжити заходів щодо: 
- завершення в установленому порядку капітальних ремонтів, ремонтів, 

реконструкції, утеплення стін будівель та заміни віконних блоків приміщень 
загальноосвітніх шкіл, шкіл-інтернатів, дошкільних навчальних закладів, 
професійно-технічних навчальних закладів, систем опалення, котелень, їдалень 
у закладах освіти області, підготовки навчальних закладів до роботи в осінньо-
зимовий період, проведення заходів із реалізації програм енергозбереження; 

- відновлення роботи Новобузької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
№ 1 Новобузької районної ради,  у тому числі розглянути питання щодо 
залучення коштів державного бюджету, Фонду регіонального розвитку, 
обласного бюджету та інших джерел, не заборонених чинним законодавством; 

- обстеження проектними організаціями будівель закладів освіти 
комунальної власності з метою запобігання руйнації приміщень та збереження 
життя дітей; 

- реконструкції вузлів обліку природного газу згідно з приписами ПАТ 
«Миколаївгаз»; 

- усунення порушень, виявлених під час  перевірок головним управлінням 
ДСНС України у Миколаївській області у закладах освіти області, провести 
розрахунок обсягу коштів, необхідних для виконання протипожежних заходів у 
закладах освіти та врахувати при внесенні змін чи формуванні місцевих 
бюджетів на наступний рік з метою вирішення питання по суті; 

- підготовки класних кімнат, забезпечення їх утеплення, освітлення, 
оформлення відповідно до профілю навчання; спальних корпусів шкіл-
інтернатів, учнівських  гуртожитків професійно-технічних училищ, ліцеїв; 

- забезпечення облаштування відсутніх внутрішніх туалетів; 
- ремонту їдалень та забезпечення їх меблями, посудом, холодним та 

гарячим проточним водопостачанням; 
- підготовки спортивних залів, спортмайданчиків, забезпечення спор-

тивним інвентарем з урахуванням можливостей місцевих бюджетів та 
спонсорської допомоги; 



 
 

- завершення комплектування дошкільних, загальноосвітніх та професійно-
технічних навчальних закладів педагогічними працівниками; 

- забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів підручниками в 
повному обсязі. 

2.2. З метою забезпечення організованим підвезенням до навчальних закла-
дів усіх дітей сільської місцевості, які проживають на відстані понад 3 км від 
школи, та педагогічних працівників, провести відповідну роботу щодо: 

- оновлення існуючого шкільного автопарку та придбання нових шкільних 
автобусів; 

- перевірки технічного стану транспортних засобів, які будуть перевозити 
дітей та вжиття заходів з усунення виявлених недоліків; 

- здійснення поточного ремонту місцевих доріг за маршрутами шкільних 
автобусів; 

-  укладання договорів на перевезення учнів. 
Департаменту освіти і науки облдержадміністрації надати постійній комісії 

обласної ради узагальнену інформацію щодо потреби оновлення існуючого 
шкільного автопарку та придбання нових шкільних автобусів у розрізі районів 
із зазначенням шкіл до 15 вересня 2018 року, внести пропозиції щодо 
вирішення цього питання.  

2.3. Враховуючи відповідні рішення обласної ради забезпечити макси-
мальне охоплення та збалансоване, повноцінне та якісне харчування дітей 
згідно з фізіологічними нормами у навчальних та дошкільних закладах області, 
провести роботу щодо  здійснення заготівлі продуктів харчування за макси-
мально низькими цінами, залучення спонсорської допомоги; виділення коштів 
з місцевих бюджетів для забезпечення дітей у школах та дошкільних 
навчальних закладах питною водою гарантованої якості у достатній кількості. 

 
3. Враховуючи депутатське звернення депутата обласної ради Талпи М.В. 

щодо забезпечення новим шкільним автобусом Романовобалківської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів Первомайського району та лист Миколаївської райдержадміністрації 
щодо сприяння у придбанні шкільного автобуса для Кир’яківського закладу 
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Миколаївського району вжити заходів 
щодо придбання шкільних автобусів для цих навчальних закладів на засадах 
співфінансування: 50% - за рахунок освітньої субвенції, 50% - за рахунок 
коштів районного бюджету, бюджету ОТГ. Про проведену роботу 
проінформувати депутата обласної ради Талпу М.В., Миколаївську 
райдержадміністрацію та постійну комісію обласної ради до 15 вересня       
2018 року. 

 
4. Департаменту освіти і науки облдержадміністрації надати обласній раді 

узагальнену інформацію про стан підготовки до нового навчального року та 
виконання цих рекомендацій до 1 жовтня 2018 року. 
 
 
Секретар постійної комісії обласної ради                                              С. 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 

 
від 22 серпня 2018 року Миколаїв № 3 
 
Про питання користування земельною 
ділянкою дитячим оздоровчим центром 
«Орлятко» 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію департаменту освіти  і науки 

облдержадміністрації з цього питання, постійна комісія обласної ради 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію з цього питання взяти до відома. 
2. Рекомендувати керівництву дитячого оздоровчого центру «Орлятко» 

оформити правовстановлюючі документи на земельну ділянку, яку 
використовує заклад оздоровлення. 

3. Рекомендувати Березанській районній раді, райдержадміністрації 
сприяти в оформленні правовстановлюючих документів на земельну ділянку, 
яка використовується дитячим оздоровчим центром «Орлятко». 

4. Рекомендувати облдержадміністрації, департаменту освіти  і науки взяти 
на особистий контроль питання оформлення правовстановлюючої документації 
на земельну ділянку, яку використовує дитячий оздоровчий центр «Орлятко». 

Про проведену роботу проінформувати обласну раду до 14 вересня       
2018 року. 

 
 
 

Секретар постійної комісії обласної ради                                           С. 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 

 
від 22 серпня 2018 року Миколаїв № 4 
 
Про профілактику наркоманії та роботу з 
наркозалежними  
 

Заслухавши та обговоривши інформацію управління охорони здоров’я 
облдержадміністрації, департаменту соціального захисту населення облдерж-
адміністрації із зазначеного питання, постійна комісія обласної ради 

 
 

ВИРІШИЛА: 
 

Повернутися до розгляду цього питання на спільному засіданні постійних 
комісій обласної ради з питань соціальної політики, охорони здоров'я, 
материнства, дитинства, розвитку зон відпочинку та туризму та з питань 
культури, науки і освіти, сімї та молоді, спорту після вивчення роботи з виїздом 
на місце депутатів до Миколаївського обласного наркологічного диспансеру, 
Миколаївського обласного центру ресоціалізації наркозалежної молоді та 
приватного центру реабілітації наркозалежної молоді в м. Очаків. 

 
 
 
 
 

Секретар постійної комісії обласної ради                                              С. 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 

 
від 22 серпня 2018 року Миколаїв № 5 
 
Про лист режисера театру естрадних 
мініатюр «Повітове місто Н» Бєлого С. про 
порушення, на його думку, чинного 
законодавства з боку управління культури, 
національностей та релігій облдерж-
адміністрації та Миколаївського обласного 
центру народної творчості щодо 
позбавлення театру звання «народний» та 
інших порушень 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію із зазначеного питання, постійна 
комісія обласної ради зазначає, що обласною радою було направлено лист на 
адресу облдержадміністрації № 1185-16-05-18 від 20 липня 2018 року щодо  
розгляду листа режисера театру естрадних мініатюр «Повітове місто Н»    
Бєлого С. про порушення, на його думку, чинного законодавства з боку 
управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації та 
Миколаївського обласного центру народної творчості щодо позбавлення театру 
звання «народний» та інших порушень. 

Враховуючи вищезазначене, постійна комісія обласної ради 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Рекомендувати управлінню культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації оновити склад атестаційної комісії з присвоєння 
(підтвердження) звання «народний»/«зразковий» аматорським колективам 
(студіям) та повторно провести оцінку діяльності театру естрадних мініатюр 
«Повітове місто Н». 

2. Запропонувати голові обласної ради звернутися до керівництва 
облдержадміністрації для надання оцінки щодо деструктивних дій управління 
культури, національностей і релігій облдержадміністрації та Миколаївського 
обласного центру народної творчості стосовно творчих колективів. 
 
 
 

Секретар постійної комісії обласної ради                                          С. 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 

 
від 22 серпня 2018 року Миколаїв № 6 
 
Про лист громадської організації 
«Борцівська слава» з розвитку греко-
римської боротьби в Миколаївській області 
щодо придбання спортивного одягу для 
юних спортсменів та тренерського складу 
команди з греко-римської боротьби 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію Про лист громадської організації 

«Борцовська слава» з розвитку греко-римської боротьби в Миколаївській 
області щодо придбання спортивного одягу для юних спортсменів та 
тренерського складу команди з греко-римської боротьби, постійна комісія 
обласної ради 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію управління молоді та спорту облдержадміністрації взяти до 
відома. 

2. Зазначити, що придбання спортивного одягу для юних спортсменів та 
тренерського складу команди з греко-римської боротьби дозволить 
спортсменам та тренерам здійснювати повноцінну підготовку та участь у 
спортивних змаганнях, зміцнить їх моральний дух. 

3. Рекомендувати облдержадміністрації, управлінню молоді та спорту 
облдержадміністрації вжити заходів щодо придбання спортивного одягу для 
юних спортсменів та тренерського складу команди з греко-римської боротьби. 

Про проведену роботу проінформувати заявника до 15 вересня 2018 року. 
4. Рекомендувати управлінню молоді та спорту облдержадміністрації 

надати постійній комісії обласної ради фінансові показники (потребу) на 
розвиток галузі на наступний бюджетний 2019 рік. 

 
 
 
 

Секретар постійної комісії обласної ради                                             С. 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 

 
від 22 серпня 2018 року Миколаїв № 7 
 
Про роботу комунального закладу «Центр 
соціально-психологічної реабілітації дітей» 
Вознесенської міської ради, у тому числі 
щодо стану техногенної та пожежної 
безпеки закладу  

 
Заслухавши та обговоривши інформацію про роботу комунального закладу 

«Центр соціально-психологічної реабілітації дітей» Вознесенської міської ради, 
у тому числі щодо стану техногенної та пожежної безпеки закладу, постійна 
комісія обласної ради 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Рекомендувати службі у справах дітей Вознесенської міської ради: 
 надати інформацію обласній раді щодо виконання заходів з усунення 

порушень, виявлених під час перевірки ГУ ДСНС України у Миколаївській 
області та перелік тих порушень, які залишаються не усунуті; 

звернутися до керівництва Вознесенського міськрайонного відділу ГУ 
ДСНС України у Миколаївській області стосовно надання дозволу на 
поновлення роботи закладу, враховуючи, що частина порушень усунуто. 

2. Рекомендувати службі у справах дітей облдержадміністрації звернутися 
до Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у 
Миколаївській області щодо повторного розгляду питання про відновлення 
роботи комунального закладу «Центр соціально-психологічної реабілітації 
дітей» Вознесенської міської ради, враховуючи, що частину порушень, 
виявлених під час перевірки ГУ ДСНС України у Миколаївській області 
усунуто. 

3. Рекомендувати облдержадміністрації, службі у справах дітей 
облдержадміністрації при внесенні змін до обласного бюджету Миколаївської 
області на 2018 рік в обов’язковому порядку передбачити кошти, на усунення 
виявлених під час перевірки ГУ ДСНС України у Миколаївській області 
порушень у комунальному закладі «Центр соціально-психологічної реабілітації 
дітей» Вознесенської міської ради з метою забезпечення техногенної та 
пожежної безпеки у закладі та відновлення його роботи. 

 
Секретар постійної комісії обласної ради                                          С. 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 

 
від 22 серпня 2018 року Миколаїв № 8 
 
Про трудові відносини з керівниками 
центрів соціально-психологічної реабілітації 
дітей Миколаївської обласної ради  

 
Заслухавши та обговоривши інформацію служби у справах дітей 

облдержадміністрації про трудові відносини з керівниками центрів соціально-
психологічної реабілітації дітей Миколаївської обласної ради, постійна комісія 
обласної ради 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Рекомендувати облдержадміністрації, службі у справах дітей 
облдержадміністрації: 

вжити заходів щодо проведення конкурсу та укладання контракту з 
керівниками центрів соціально-психологічної реабілітації дітей Миколаївської 
обласної ради; 

вивчити можливість призначення керівників комунальних закладів «Центр 
соціально-психологічної реабілітації дітей» Вознесенської та Южноукраїнської 
міських рад обласною радою, враховуючи, що зазначені заклади фінансуються 
з обласного бюджету.  

 
 
 
 

Секретар постійної комісії обласної ради                                             С. ГЛАДУН 
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