
Проект 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

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

 
 

20 вересня   2017 року                                                       Депутатська кімната 
 

 
1. Про забезпечення ефективної роботи філії – Миколаївський палац 

спорту в м. Миколаєві Центрального спортивного комплексу Комітету з 
фізичного виховання та спорту Міністерства науки і освіти України. 
Інформує: 
 
 
 
Запрошені:  

 Ніколаєв Михайло Олегович – директор філії – 
Миколаївський палац спорту в м. Миколаєві Центрального 
спортивного комплексу Комітету з фізичного виховання та 
спорту Міністерства науки і освіти України. 
Кіндратів Віталій Зіновійович – заступник голови 
облдержадміністрації. 
Дадівєрін Андрій Дем’янович – перший заступник 
Миколаївського міського голови. 
Садовський Олександр Віталійович – начальник відділу з 
питань фізичної культури і спорту облдержадміністрації. 

 
2. Про визначення претендента для нагородження щорічною Премією 

Верховної Ради України педагогічним працівникам загальноосвітніх, 
професійно-технічних, дошкільних та позашкільних навчальних закладів. 
Доповідач: 
 

 Каськова Ганна Леонідівна – в.о. директора департаменту 
освіти та науки облдержадміністрації. 

 

3. Про хід виконання рекомендацій постійної комісії обласної ради з 
питань культури, науки і освіти, сім'ї та молоді, спорту № 1 від 05 липня      
2017 року «Про стан підготовки закладів освіти до нового навчального року». 
Доповідач: 
 
 

 Каськова Ганна Леонідівна – в.о. директора департаменту 
освіти та науки облдержадміністрації. 

4. Про передачу житлових будинків комунального закладу «Березківський 
навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа-інтернат-ліцей І-ІІІ 
ступенів». 
Інформує: 
 
 
Запрошені: 

 Халімон Зінаїда Володимирівна – в.о.директора комуналь-
ного закладу «Березківський навчально-виховний комплекс 
«Загальноосвітня школа-інтернат-ліцей І-ІІІ ступенів». 
Козерецький Олександр Анатолійович – голова 
Кривоозерської районної ради. 
Свідерський Сергій Володимирович – Берізківський 
сільський голова 
Каськова Ганна Леонідівна – в.о. директора департаменту 
освіти та науки облдержадміністрації. 
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5. Про лист Миколаївського професійного ліцею торгівлі та ресторанного 
сервісу щодо вирішення питання опалення закладу. 
Інформує: 
 
Запрошені: 

 Жовтоножко Руслан Олексійович – директор Миколаїв-
ського професійного ліцею торгівлі та ресторанного сервісу. 
Деркач Ганна Іллівна – начальник управління освіти 
Миколаївської міської ради. 
Каськова Ганна Леонідівна – в.о. директора департаменту 
освіти та науки облдержадміністрації.. 

 
6. Про лист Миколаївського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти щодо забезпечення закладу приміщенням гуртожитку для 
проживання слухачів курсів області під час підвищення кваліфікації. 
Інформує: 
 
Запрошені: 

 Шуляр Василь Іванович – директор Миколаївського 
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. 
Каськова Ганна Леонідівна – в.о. директора департаменту 
освіти та науки облдержадміністрації. 

 
7. Про хід виконання рекомендацій від 05 липня 2017 року № 3 «Про лист 

управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації щодо 
зняття з балансу Миколаївської обласної філармонії цілісного майнового 
комплексу колишнього кінотеатру «Іскра». 
 Інформує: 
 
Запрошені:  

 Димитров Михайло Федорович – начальник управління 
культури, національностей та релігій облдержадміністрації.  
Кіндратів Віталій Зіновійович – заступник голови 
облдержадміністрації. 
 

8. Про звернення Долгих О.О. щодо реорганізації Миколаївської 
загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів № 3 Миколаївської обласної 
ради. 
Інформує: 
 
Запрошена:  

 Каськова Ганна Леонідівна – в.о. директора департаменту 
освіти та науки облдержадміністрації. 
Долгих Олексій Олександрович – голова ГО 
«Миколаївський обласний рух підтримки осіб з інвалідністю 
«Сильні разом».  
 

9. Про призначення Халімон З.В. на посаду директора комунального 
закладу «Березківський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа-
ігтернат-ліцей І-ІІІ ступенів» Миколаївської обласної ради. 

 Доповідач: 
 
Запрошена: 

Каськова  Ганна Леонідівна – в.о. директора департаменту 
освіти і науки облдержадміністрації.  
Халімон Зінаїда Володимирівна – претендент на посаду 
директора  комунального закладу «Березківський навчально-
виховний комплекс «Загальноосвітня школа-інтернат-ліцей І-
ІІІ ступенів» Миколаївської обласної ради. 
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10. Про призначення Фікса О.В. на посаду директора Рацинської 
спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату Вознесенського району 
Миколаївської обласної ради. 

Доповідач: 
 

    Запрошений: 

Каськова  Ганна Леонідівна – в.о. директора департаменту 
освіти і науки облдержадміністрації. 
Фікс Олександр Васильович  – претендент на посаду 
директора Рацинської спеціальної загальноосвітньої школи-
інтернату Вознесенського району Миколаївської обласної 
ради.  

 
11. Про призначення Димо В.В. на посаду директора Миколаївської 

спеціальної загальноосвітньої  школи   Миколаївської обласної ради. 
Доповідач: 
 

      Запрошена: 

Каськова  Ганна Леонідівна – в.о. директора департаменту 
освіти і науки облдержадміністрації. 
Димо Валентина Вікторівна – претендент на посаду 
директора Миколаївської спеціальної загальноосвітньої  
школи  Миколаївської обласної ради.  

 
12. Про призначення  Байтемірової Н.Г. на посаду директора   

Миколаївської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів №6  
Миколаївської обласної ради. 

Доповідач: 
 
Запрошена: 

Каськова  Ганна Леонідівна – в.о. директора департаменту 
освіти і науки облдержадміністрації. 
Байтемірова Наталя Георгієвна – претендент  на посаду 
директора      Миколаївської спеціальної загальноосвітньої 
школи-інтернату   І-ІІІ ступенів № 6  Миколаївської 
обласної ради.  

 
13. Про призначення Абрамовича Б.А. на посаду директора  

Володимирівської  загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІ ступенів 
Казанківського району Миколаївської обласної ради. 

Доповідач: 
 
Запрошений: 

Каськова  Ганна Леонідівна – в.о. директора департаменту 
освіти і науки облдержадміністрації.  
Абрамович Борис Анатолійович – претендент на посаду 
директора  Володимирівської  загальноосвітньої школи-
інтернату І-ІІ ступенів Казанківського району Миколаїв-
ської обласної ради.   

 
14. Про призначення Макарової Г.О. на посаду директора Миколаївської 

загальноосвітньої санаторної школи-інтернату І-ІІІ ступенів №7 Миколаївської 
обласної ради. 

Доповідач: 
 
Запрошена: 

Каськова  Ганна Леонідівна – в.о. директора департаменту 
освіти і науки облдержадміністрації. 
Макарова Галина Олександрівна – претендент на посаду 
директора Миколаївської загальноосвітньої   санаторної  
школи-інтернату І-ІІІ ступенів №7 Миколаївської обласної 
ради.  
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15. Про призначення Доценко Л.О. на посаду директора  Вознесенської  

загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів «Обдарованість»  
Миколаївської обласної ради. 

Доповідач: 
 
Запрошена: 

Каськова  Ганна Леонідівна – в.о. директора департаменту 
освіти і науки облдержадміністрації.  
Доценко Людмила Олександрівна – претендент на посаду 
директора  Вознесенської  загальноосвітньої  школи-
інтернату    І-ІІІ ступенів «Обдарованість» Миколаївської 
обласної ради. 

 
16. Про призначення Гордієнко О.І. на посаду директора Привільненської 

спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату Баштанського району  
Миколаївської обласної ради. 

Доповідач: 
 
Запрошена: 

Каськова  Ганна Леонідівна – в.о. директора департаменту 
освіти і науки облдержадміністрації. 
Гордієнко Олена Іванівна – претендент на посаду 
директора  Привільненської спеціальної  загальноосвітньої 
школи-інтернату Баштанського району  Миколаївської 
обласної ради.  

 
17. Про призначення Троїцької Т.Б. на посаду директора обласного 

еколого-натуралістичного Центру учнівської молоді. 
Доповідач: 
 
Запрошена: 

Каськова  Ганна Леонідівна – в.о. директора департаменту 
освіти і науки облдержадміністрації.  
Троїцька Таїсія Броніславівна – претендент  на посаду 
директора  обласного еколого-натуралістичного центру 
учнівської молоді. 

 
 
18. Про внесення пропозицій щодо зняття з контролю рішень обласної 

ради. 
Інформує: 
 
 

Іванова Надія Валеріївна – голова постійної комісії 
обласної ради.  
 

 
Різне. 

Про відзначення 80-річчя від дня утворення Миколаївської області. 



  

 

 

 

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 

 
20 вересня 2017 року № 14 
м. Миколаїв 

Початок: 10.00  
депутатська кімната 

 
Всього членів постійної комісії – 5 
 

Присутні: 
 

Відсутні: 

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

Невеселий В. В. (відрядження). 

  

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

  
Запрошені: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кіндратів Віталій Зіновійович – заступник голови 
облдержадміністрації, 
Дадівєрін Андрій Дем’янович – перший заступник 
Миколаївського міського голови, 
Садовський Олександр Віталійович – начальник відділу з питань 
фізичної культури і спорту облдержадміністрації 
Каськова Ганна Леонідівна – в.о. директора департаменту освіти 
та науки облдержадміністрації, 
Димитров Михайло Федорович – начальник управління 
культури, національностей та релігій облдержадміністрації, 
Шуляр Василь Іванович – директор Миколаївського обласного 
інституту післядипломної педагогічної освіти, 
Ніколаєв Михайло Олегович – директор філії – Миколаївський 
палац спорту в м. Миколаєві Центрального спортивного 
комплексу Комітету з фізичного виховання та спорту 
Міністерства науки і освіти України, 
Козерецький Олександр Анатолійович – голова Кривоозерської 
районної ради, 
Свідерський Сергій Володимирович – Берізківський сільський 
голова, 
Жовтоножко Руслан Олексійович – директор Миколаївського 
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У роботі 
комісії взяли 
участь: 
 

професійного ліцею торгівлі та ресторанного сервісу, 
Деркач Ганна Іллівна – начальник управління освіти 
Миколаївської міської ради, 
Долгих Олексій Олександрович – голова ГО «Миколаївський 
обласний рух підтримки осіб з інвалідністю «Сильні разом», 
Халімон Зінаїда Володимирівна – в.о.директора комуналь-ного 
закладу «Березківський навчально-виховний комплекс 
«Загальноосвітня школа-інтернат-ліцей І-ІІІ ступенів», 
Фікс Олександр Васильович  – претендент на посаду директора 
Рацинської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату 
Вознесенського району Миколаївської обласної ради, 
Димо Валентина Вікторівна – претендент на посаду директора 
Миколаївської спеціальної загальноосвітньої  школи  
Миколаївської обласної ради, 
Байтемірова Наталя Георгієвна – претендент  на посаду 
директора Миколаївської спеціальної загальноосвітньої школи-
інтернату І-ІІІ ступенів № 6  Миколаївської обласної ради, 
Абрамович Борис Анатолійович – претендент на посаду 
директора Володимирівської загальноосвітньої школи-інтернату 
І-ІІ ступенів Казанківського району Миколаївської обласної 
ради, 
Макарова Галина Олександрівна – претендент на посаду 
директора Миколаївської загальноосвітньої санаторної  школи-
інтернату І-ІІІ ступенів №7 Миколаївської обласної ради, 
Доценко Людмила Олександрівна – претендент на посаду 
директора Вознесенської загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ 
ступенів «Обдарованість» Миколаївської обласної ради, 
Гордієнко Олена Іванівна – претендент на посаду директора  
Привільненської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату 
Баштанського району Миколаївської обласної ради, 
Троїцька Таїсія Броніславівна – претендент  на посаду директора  
обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді. 
Голова обласної ради Москаленко В.В., 
заступник голови обласної ради Кротов А.О., 
депутати обласної ради Демченко Т.В., Наказенко С.Б., 
заступник Миколаївського міського голови Шевченко Є. В., 
Голова Кривоозерської райдержадміністрації Мірошниченко О. В.,  
представники громадськості, 
засоби масової інформації 

З числа запрошених на засідання постійної комісії не з’явилися: Ніколаєв 
Михайло Олегович – директор філії – Миколаївський палац спорту в м. 
Миколаєві Центрального спортивного комплексу Комітету з фізичного 
виховання та спорту Міністерства науки і освіти України. 
Дадівєрін Андрій Дем’янович – перший заступник Миколаївського міського 
голови. 
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1. Про забезпечення ефективної роботи філії – Миколаївський палац 
спорту в м. Миколаєві Центрального спортивного комплексу Комітету з 
фізичного виховання та спорту Міністерства науки і освіти України. 
Інформує: 

 
 
 

Запрошені:  

Ніколаєв Михайло Олегович – директор філії – 
Миколаївський палац спорту в м. Миколаєві Центрального 
спортивного комплексу Комітету з фізичного виховання та 
спорту Міністерства науки і освіти України. 
Кіндратів Віталій Зіновійович – заступник голови 
облдержадміністрації. 
Дадівєрін Андрій Дем’янович – перший заступник 
Миколаївського міського голови. 
Садовський Олександр Віталійович – начальник відділу з 
питань фізичної культури і спорту облдержадміністрації. 

 
2. Про визначення претендента для нагородження щорічною Премією 

Верховної Ради України педагогічним працівникам загальноосвітніх, 
професійно-технічних, дошкільних та позашкільних навчальних закладів. 
Доповідач: 

 
Каськова Ганна Леонідівна – в.о. директора департаменту 
освіти та науки облдержадміністрації. 

 

3. Про хід виконання рекомендацій постійної комісії обласної ради з 
питань культури, науки і освіти, сім'ї та молоді, спорту № 1 від 05 липня       
2017 року «Про стан підготовки закладів освіти до нового навчального року». 
Доповідач: Каськова Ганна Леонідівна – в.о. директора департаменту 

освіти та науки облдержадміністрації. 
 
4. Про передачу житлових будинків комунального закладу «Березківський 

навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа-інтернат-ліцей І-ІІІ 
ступенів». 
Інформує: 

 
 

Запрошені: 

Халімон Зінаїда Володимирівна – в.о.директора комуналь-
ного закладу «Березківський навчально-виховний комплекс 
«Загальноосвітня школа-інтернат-ліцей І-ІІІ ступенів». 
Козерецький Олександр Анатолійович – голова 
Кривоозерської районної ради. 
Свідерський Сергій Володимирович – Берізківський 
сільський голова 
Каськова Ганна Леонідівна – в.о. директора департаменту 
освіти та науки облдержадміністрації. 

 
5. Про лист Миколаївського професійного ліцею торгівлі та ресторанного 

сервісу щодо вирішення питання опалення закладу. 
Інформує: 

 
Жовтоножко Руслан Олексійович – директор Миколаїв-
ського професійного ліцею торгівлі та ресторанного сервісу. 
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Запрошені: Деркач Ганна Іллівна – начальник управління освіти 
Миколаївської міської ради. 
Каськова Ганна Леонідівна – в.о. директора департаменту 
освіти та науки облдержадміністрації.. 

 
6. Про лист Миколаївського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти щодо забезпечення закладу приміщенням гуртожитку для 
проживання слухачів курсів області під час підвищення кваліфікації. 
Інформує: 

 
Запрошені: 

Шуляр Василь Іванович – директор Миколаївського 
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. 
Каськова Ганна Леонідівна – в.о. директора департаменту 
освіти та науки облдержадміністрації. 

 
7. Про хід виконання рекомендацій від 05 липня 2017 року № 3 «Про лист 

управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації щодо 
зняття з балансу Миколаївської обласної філармонії цілісного майнового 
комплексу колишнього кінотеатру «Іскра». 
Інформує: 

 
Запрошені:  

Димитров Михайло Федорович – начальник управління 
культури, національностей та релігій облдержадміністрації.  
Кіндратів Віталій Зіновійович – заступник голови 
облдержадміністрації. 

 
8. Про звернення Долгих О.О. щодо реорганізації Миколаївської 

загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів № 3 Миколаївської обласної 
ради. 
Інформує: 

 
Запрошена: 

Каськова Ганна Леонідівна – в.о. директора департаменту 
освіти та науки облдержадміністрації. 
Долгих Олексій Олександрович – голова ГО «Миколаївський 
обласний рух підтримки осіб з інвалідністю «Сильні разом». 

 
9. Про призначення Халімон З.В. на посаду директора комунального 

закладу «Березківський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа-
ігтернат-ліцей І-ІІІ ступенів» Миколаївської обласної ради. 

Доповідач: 
Запрошена: 

Каськова Ганна Леонідівна – в.о. директора департаменту 
освіти і науки облдержадміністрації.  
Халімон Зінаїда Володимирівна – претендент на посаду 
директора  комунального закладу «Березківський 
навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа-
інтернат-ліцей І-ІІІ ступенів» Миколаївської обласної ради. 

 
10. Про призначення Фікса О.В. на посаду директора Рацинської 

спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату Вознесенського району 
Миколаївської обласної ради. 

Доповідач: 
 

Каськова Ганна Леонідівна – в.о. директора департаменту 
освіти і науки облдержадміністрації. 
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Запрошений: Фікс Олександр Васильович – претендент на посаду 
директора Рацинської спеціальної загальноосвітньої школи-
інтернату Вознесенського району Миколаївської обласної 
ради.  

 
11. Про призначення Димо В.В. на посаду директора Миколаївської 

спеціальної загальноосвітньої школи Миколаївської обласної ради. 
Доповідач: 
 
Запрошена: 

Каськова Ганна Леонідівна – в.о. директора департаменту 
освіти і науки облдержадміністрації. 
Димо Валентина Вікторівна – претендент на посаду 
директора Миколаївської спеціальної загальноосвітньої  
школи Миколаївської обласної ради.  

 
12. Про призначення Байтемірової Н.Г. на посаду директора Миколаївської 

спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів №6 Миколаївської 
обласної ради. 

Доповідач: 
 
Запрошена: 

Каськова Ганна Леонідівна – в.о. директора департаменту 
освіти і науки облдержадміністрації. 
Байтемірова Наталя Георгієвна – претендент на посаду ди-
ректора Миколаївської спеціальної загальноосвітньої шко-
ли-інтернату І-ІІІ ступенів № 6 Миколаївської обласної 
ради.  

 
13. Про призначення Абрамовича Б.А. на посаду директора  

Володимирівської загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІ ступенів Казанків-
ського району Миколаївської обласної ради. 

Доповідач: 
 
Запрошений: 

Каськова Ганна Леонідівна – в.о. директора департаменту 
освіти і науки облдержадміністрації.  
Абрамович Борис Анатолійович – претендент на посаду 
директора Володимирівської загальноосвітньої школи-
інтернату І-ІІ ступенів Казанківського району Миколаїв-
ської обласної ради.   

 
14. Про призначення Макарової Г.О. на посаду директора Миколаївської 

загальноосвітньої санаторної школи-інтернату І-ІІІ ступенів №7 Миколаївської 
обласної ради. 

Доповідач: 
 
Запрошена: 

Каськова Ганна Леонідівна – в.о. директора департаменту 
освіти і науки облдержадміністрації. 
Макарова Галина Олександрівна – претендент на посаду 
директора Миколаївської загальноосвітньої санаторної  
школи-інтернату І-ІІІ ступенів №7 Миколаївської обласної 
ради.  
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15. Про призначення Доценко Л.О. на посаду директора Вознесенської  
загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів «Обдарованість»  Миколаїв-
ської обласної ради. 

Доповідач: 
 
Запрошена: 

Каськова Ганна Леонідівна – в.о. директора департаменту 
освіти і науки облдержадміністрації.  
Доценко Людмила Олександрівна – претендент на посаду 
директора Вознесенської  загальноосвітньої школи-
інтернату І-ІІІ ступенів «Обдарованість» Миколаївської 
обласної ради. 

 
16. Про призначення Гордієнко О.І. на посаду директора Привільненської 

спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату Баштанського району 
Миколаївської обласної ради. 

Доповідач: 
 
Запрошена: 

Каськова Ганна Леонідівна – в.о. директора департаменту 
освіти і науки облдержадміністрації. 
Гордієнко Олена Іванівна – претендент на посаду 
директора Привільненської спеціальної загальноосвітньої 
школи-інтернату Баштанського району  Миколаївської 
обласної ради.  

 
17. Про призначення Троїцької Т.Б.  на посаду директора обласного 

еколого-натуралістичного Центру учнівської молоді. 
Доповідач: 
 
Запрошена: 

Каськова Ганна Леонідівна – в.о. директора департаменту 
освіти і науки облдержадміністрації.  
Троїцька Таїсія Броніславівна – претендент  на посаду 
директора обласного еколого-натуралістичного центру 
учнівської молоді. 

 
18. Про внесення пропозицій щодо зняття з контролю рішень обласної 

ради. 
Інформує: 
 

Іванова Надія Валеріївна – голова постійної комісії 
обласної ради.  

 
Різне. 
Про відзначення 80-річчя від дня утворення Миколаївської області. 
 
На початку засідання постійної комісії обласної ради депутат Демчен-       

ко Т.В. запропонувала внести до порядку денного засідання постійної комісії 
обласної ради питання щодо загрозливої ситуації, яка склалася в області із 
закриттям малокомплектних шкіл.  

Голова постійної комісії обласної ради запропонувала розглядати питання 
по сформованому порядку денному і внести питання, порушене депутатом 
Демченко Т.В. у розділ «Різне».  

 
Проведено голосування: 
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Підсумки голосування: «за» - одноголосно 
 
Вирішили: внести питання, порушене депутатом обласної ради Демчен-   

ко Т.В. щодо ситуації, що склалася в області із закриттям малокомплектних 
шкіл до порядку денного та розглянути його у розділі «Різне».  

 
Головою постійної комісії обласної ради запропоновано затвердити 

порядок денний з доповненнями та розглянути першими питання призначення 
керівників освітніх закладів та питання, які планується виносити на сесію 
обласної ради. 

Проведено голосування. 
Підсумки голосування: «за» - одноголосно. 
 
1. СЛУХАЛИ: Про призначення Халімон З.В. на посаду директора 

комунального закладу «Березківський навчально-виховний комплекс 
«Загальноосвітня школа-ігтернат-ліцей І-ІІІ ступенів» Миколаївської обласної 
ради. 

Доповідач: 
Запрошена: 

Каськова Ганна Леонідівна – в.о. директора департаменту
освіти і науки облдержадміністрації.  
Халімон Зінаїда Володимирівна – претендент на посаду
директора  комунального закладу «Березківський
навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа-
інтернат-ліцей І-ІІІ ступенів» Миколаївської обласної ради.

 
У обговоренні 
взяли участь: 
 

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

Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: (висновки № 1 додаються). 
 

 
2. СЛУХАЛИ: Про призначення Фікса О.В. на посаду директора 

Рацинської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату Вознесенського 
району Миколаївської обласної ради. 

Доповідач: 
 

Запрошений: 

Каськова Ганна Леонідівна – в.о. директора департаменту 
освіти і науки облдержадміністрації. 
Фікс Олександр Васильович – претендент на посаду 
директора Рацинської спеціальної загальноосвітньої школи-
інтернату Вознесенського району Миколаївської обласної 
ради.  

 
У обговоренні 
взяли участь: 

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

 
(висновки № 2 додаються). 

 
3. СЛУХАЛИ: Про призначення Димо В.В. на посаду директора 

Миколаївської спеціальної загальноосвітньої школи Миколаївської обласної 
ради. 

Доповідач: 
 
Запрошена: 

Каськова Ганна Леонідівна – в.о. директора департаменту 
освіти і науки облдержадміністрації. 
Димо Валентина Вікторівна – претендент на посаду 
директора Миколаївської спеціальної загальноосвітньої  
школи Миколаївської обласної ради.  

 
У обговоренні 
взяли участь: 
 

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

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

 
(висновки № 3 додаються). 

 
4. СЛУХАЛИ: Про призначення Байтемірової Н.Г. на посаду директора 

Миколаївської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів №6 
Миколаївської обласної ради. 

Доповідач: 
 
Запрошена: 

Каськова Ганна Леонідівна – в.о. директора департаменту 
освіти і науки облдержадміністрації. 
Байтемірова Наталя Георгієвна – претендент на посаду ди-
ректора Миколаївської спеціальної загальноосвітньої шко-
ли-інтернату І-ІІІ ступенів № 6 Миколаївської обласної 
ради.  

 
У обговоренні 
взяли участь: 
 

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

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

 
(висновки № 4 додаються). 

 
5. СЛУХАЛИ: Про призначення Абрамовича Б.А. на посаду директора  

Володимирівської загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІ ступенів Казанків-
ського району Миколаївської обласної ради. 

Доповідач: 
 

Каськова Ганна Леонідівна – в.о. директора департаменту 
освіти і науки облдержадміністрації.  
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Запрошений: Абрамович Борис Анатолійович – претендент на посаду 
директора Володимирівської загальноосвітньої школи-
інтернату І-ІІ ступенів Казанківського району Миколаїв-
ської обласної ради.   

 
У обговоренні 
взяли участь: 
 

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

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

 
(висновки № 5 додаються). 

 
6. СЛУХАЛИ: Про призначення Макарової Г.О. на посаду директора 

Миколаївської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату І-ІІІ ступенів №7 
Миколаївської обласної ради. 

Доповідач: 
 
Запрошена: 

Каськова Ганна Леонідівна – в.о. директора департаменту 
освіти і науки облдержадміністрації. 
Макарова Галина Олександрівна – претендент на посаду 
директора Миколаївської загальноосвітньої санаторної  
школи-інтернату І-ІІІ ступенів №7 Миколаївської обласної 
ради.  

 
У обговоренні 
взяли участь: 
 

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

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

 
(висновки № 6 додаються). 

 
7. СЛУХАЛИ: Про призначення Доценко Л.О. на посаду директора 

Вознесенської  загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів 
«Обдарованість»  Миколаїв-ської обласної ради. 

Доповідач: 
 
Запрошена: 

Каськова Ганна Леонідівна – в.о. директора департаменту 
освіти і науки облдержадміністрації.  
Доценко Людмила Олександрівна – претендент на посаду 
директора Вознесенської  загальноосвітньої школи-
інтернату І-ІІІ ступенів «Обдарованість» Миколаївської 
обласної ради. 

 
У обговоренні 
взяли участь: 
 

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

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

 
(висновки № 7 додаються). 

 
8. СЛУХАЛИ: Про призначення Гордієнко О.І. на посаду директора 

Привільненської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату Баштанського 
району Миколаївської обласної ради. 

Доповідач: 
 
Запрошена: 

Каськова Ганна Леонідівна – в.о. директора департаменту 
освіти і науки облдержадміністрації. 
Гордієнко Олена Іванівна – претендент на посаду 
директора Привільненської спеціальної загальноосвітньої 
школи-інтернату Баштанського району  Миколаївської 
обласної ради.  

 
У обговоренні 
взяли участь: 
 

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

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

 
(висновки № 8 додаються). 

 
9. СЛУХАЛИ: Про призначення Троїцької Т.Б.  на посаду директора 

обласного еколого-натуралістичного Центру учнівської молоді. 
Доповідач: 
 
Запрошена: 

Каськова Ганна Леонідівна – в.о. директора департаменту 
освіти і науки облдержадміністрації.  
Троїцька Таїсія Броніславівна – претендент  на посаду 
директора обласного еколого-натуралістичного центру 
учнівської молоді. 

  
У обговоренні 
взяли участь: 
 

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

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

 
(висновки № 9 додаються). 

 
10. СЛУХАЛИ: Про визначення претендента для нагородження щорічною 

Премією Верховної Ради України педагогічним працівникам загальноосвітніх, 
професійно-технічних, дошкільних та позашкільних навчальних закладів. 
Доповідач: 

 
Каськова Ганна Леонідівна – в.о. директора департаменту 
освіти та науки облдержадміністрації. 

 
У обговоренні 

 
Іванова Н. В., Гладун С. М., Чорний С.В., Кравченко М. А., 
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взяли участь: Кротов А.О., Москаленко В.В. 
Голова обласної ради Москаленко В.В. порушила питання 
щодо необхідності відновити практику виплат щорічної 
премії кращим педагогічним працівникам області, 
закцентувала увагу на необхідності при формуванні 
обласного бюджету Миколаївської області на  2018 рік 
передбачити кошти на ці цілі. 
Депутат Кравченко М.А. порушив питання щодо внесення 
пропозицій до Верховної Ради України про збільшення 
претендентів на нагородження щорічною Премією 
Верховної Ради України педагогічним працівникам 
загальноосвітніх, професійно-технічних, дошкільних та 
позашкільних навчальних закладів. 
У ході обговорення цього питання депутатами внесено 
пропозицію щодо підготовки департаментом освіти і науки 
облдержадміністрації відповідного проекту Звернення.  
 

Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно 

 
ВИРІШИЛИ: 

 
(висновки № 10 додаються). 

 
11. СЛУХАЛИ: Про внесення пропозицій щодо зняття з контролю рішень 

обласної ради. 
Інформує: 
 

Іванова Надія Валеріївна – голова постійної комісії 
обласної ради.  

 
У обговоренні 
взяли участь: 
 

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

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

 
(висновки № 11 додаються). 

 
Для інформування депутатів з питання «Про забезпечення ефективної 

роботи філії – Миколаївський палац спорту в м. Миколаєві Центрального 
спортивного комплексу Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства 
науки і освіти України» не з'явилися заявник Ніколаєв Михайло Олегович – 
директор філії – Миколаївський палац спорту в м. Миколаєві Центрального 
спортивного комплексу Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства 
науки і освіти України та запрошений Дадівєрін Андрій Дем’янович – перший 
заступник Миколаївського міського голови. 
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12. СЛУХАЛИ: Про забезпечення ефективної роботи філії – 
Миколаївський палац спорту в м. Миколаєві Центрального спортивного 
комплексу Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства науки і 
освіти України. 
Інформує: 

 
Запрошені:  

Садовський Олександр Віталійович – начальник відділу з 
питань фізичної культури і спорту облдержадміністрації. 
Кіндратів Віталій Зіновійович – заступник голови 
облдержадміністрації. 
 

У обговоренні 
взяли участь: 

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

Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" - одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: (рекомендації № 1 додаються). 
 
13. СЛУХАЛИ: Про хід виконання рекомендацій постійної комісії 

обласної ради з питань культури, науки і освіти, сім'ї та молоді, спорту № 1 від 
05 липня 2017 року «Про стан підготовки закладів освіти до нового 
навчального року». 
Доповідач: Каськова Ганна Леонідівна – в.о. директора департаменту 

освіти та науки облдержадміністрації. 
 
У обговоренні 
взяли участь: 

 
Іванова Н. В., Чорний С.В., Кравченко М. А., Гладун С.М., 
Кіндратів В.З., Демченко Т.В., Москаленко Т.В. 

У ході обговорення голова обласної ради Москален-  
ко В.В. порушила питання щодо належного функціо-
нування внутрішніх туалетів у всіх загальноосвітніх 
закладах та запропонувала доповнити проект рекомендацій 
пунктом щодо надання інформації про наявність та 
відсутність внутрішніх туалетів у загальноосвітніх 
навчальних закладах в розрізі районів.  

Також головою обласної ради було порушено питання 
забезпечення підручниками учнів загальноосвітніх шкіл і, 
особливо, учнів загальноосвітніх шкіл-інтернатів, у тому 
числі спеціальними підручниками. Запропоновано допов-
нити проект рекомендацій пунктом щодо інформування 
про забезпечення підручниками загальноосвітніх шкіл в 
розрізі районів та класів, окремо – обласних освітніх 
закладів, у тому числі і  спеціальними підручниками. 

Депутатами - членами постійної комісії підтримано 
зазначені пропозиції. 

Депутат обласної ради Демченко Т.В. наголосила, що 
не всі райони виділяють достатнє фінансування на 
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харчування дітей в освітніх закладах, запропонувала 
доповнити проект рекомендацій пунктом про надання 
інформації департаментом освіти і науки облдерж-
адміністрації у розрізі районів та міст щодо забезпечення 
харчуванням дітей загальноосвітніх та дошкільних 
навчальних закладів, вказавши відсоток охоплення 
харчуванням дітей по окремим категоріям (1-4 класи, 5-9 
класи, 10-11 класи) та його вартість з вказанням джерела 
фінансування (за рахунок районного/міського бюджету; за 
рахунок бюджету сільської/міської ради; за рахунок 
батьків). 

Демченко Т.В. запропонувала доповнити проект 
рекомендацій пунктами про надання інформацій 
департаментом освіти і науки облдержадміністрації щодо: 

- фінансування на капітальний ремонт та рекон-
струкцію загальноосвітніх та дошкільних навчальних 
закладів з державного, обласного та місцевих бюджетів у 
розрізі районів та закладів, із зазначенням суми 
запланованої та  використаної; 

- виділення коштів на капітальні та поточні ремонти у 
розрізі районів та міст; 

- виділення коштів на освітянські заклади обласної 
комунальної власності в розрізі закладів та джерел 
фінансування; 

- найбільш критичного стану приміщень загально-
освітніх навчальних закладів у розрізі районів/ міст. 

Іванова Н.В. звернула увагу на забезпечення належних 
умов проживання дітей у загальноосвітніх школах-
інтернатах. 

У ході обговорення депутатами підтримано пропозиції 
щодо доповнення проекту рекомендацій. 

Голова постійної комісії Іванова Н.В. запропонувала 
прийняти рекомендації з вищезазначеними доповненнями. 
 

Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" - одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: (рекомендації № 2 додаються). 
 

На засіданні постійної комісії обласної ради при розгляді цього питання був 
присутній голова Кривоозерської райдержадміністрації Мірошниченко О. В.,  

 
14. СЛУХАЛИ: Про передачу житлових будинків комунального закладу 

«Березківський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа-
інтернат-ліцей І-ІІІ ступенів». 
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Інформує: 
 
 

Запрошені: 

Халімон Зінаїда Володимирівна – в.о.директора комуналь-
ного закладу «Березківський навчально-виховний комплекс 
«Загальноосвітня школа-інтернат-ліцей І-ІІІ ступенів». 
Козерецький Олександр Анатолійович – голова 
Кривоозерської районної ради. 
Свідерський Сергій Володимирович – Берізківський 
сільський голова 
Каськова Ганна Леонідівна – в.о. директора департаменту 
освіти та науки облдержадміністрації. 

 
У обговоренні 
взяли участь: 

Іванова Н. В., Чорний С.В., Кравченко М. А., Гладун С.М., 
Кіндратів В.З., Мірошниченко О. В., Козерецький О.А., 
Свідерський С.В. 

У ході обговорення Кравченко М.А. наголосив на 
необхідності для місцевої влади мати перспективний план 
щодо подальшого забезпечення службовим житлом 
працівників закладу. Депутат поцікавився чи є вільне 
службове житло і яким чином будуть забезпечені житлом 
молоді фахівці, які будуть працевлаштовуватися на роботу 
до закладу? Запропонував голові Кривоозерської райдерж-
адміністрації та районної ради розробити перспективний 
план забезпечення житлом фахівців для працевлаштування 
до комунального закладу «Березківський навчально-
виховний комплекс «Загальноосвітня школа-інтернат-ліцей 
І-ІІІ ступенів». 
 

Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" - одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: (рекомендації № 3 додаються). 
 
15. СЛУХАЛИ: Про лист Миколаївського професійного ліцею торгівлі та 

ресторанного сервісу щодо вирішення питання опалення закладу. 
Інформує: 

 
Запрошені: 

Жовтоножко Руслан Олексійович – директор Миколаїв-
ського професійного ліцею торгівлі та ресторанного сервісу. 
Деркач Ганна Іллівна – начальник управління освіти 
Миколаївської міської ради. 
Каськова Ганна Леонідівна – в.о. директора департаменту 
освіти та науки облдержадміністрації.. 

 
У обговоренні 
взяли участь: 

Іванова Н. В., Чорний С.В., Кравченко М. А., Гладун С.М., 
Москаленко В.В. 
Начальник управління освіти Миколаївської міської ради 
Деркач Г.І. повідомила про вжиті заходи щодо 
забезпечення Миколаївського професійного ліцею торгівлі 
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та ресторанного сервісу опаленням. 
Кравченко М.А. поцікавився чи готовий заклад взяти 
участь у виробництві продукції для харчування освітніх 
закладів? 
Іванова Н.В. запропонувала розглянути можливість з 
урахуванням всіх навчальних закладів, які готують 
працівників для харчової галузі. 
 

Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" - одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: (рекомендації № 4 додаються). 
 
Користуючись на засіданні постійної комісії обласної ради керівників 

обласного департаменту освіти та профільного управління міста Миколаєва,  
голова обласної ради порушила тему вивчення другої іноземної мови у 
загальноосвітніх навчальних закладах міста та області, навела приклади коли 
батьків фактично примушували підписувати листи щодо вивчення російської 
мови, як другої іноземної та наголосила на необхідності отримання 
роз’яснень профільного Міністерства. 

 
15. СЛУХАЛИ: Про лист Миколаївського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти щодо забезпечення закладу приміщенням 
гуртожитку для проживання слухачів курсів області під час підвищення 
кваліфікації. 
Інформує: 

 
Запрошені: 

Шуляр Василь Іванович – директор Миколаївського 
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. 
Каськова Ганна Леонідівна – в.о. директора департаменту 
освіти та науки облдержадміністрації. 

 
У обговоренні 
взяли участь: 
 

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

Кравченко М.А. наголосив на необхідності заслухати 
позицію закладу, де планують розміщувати гуртожиток, до 
детального вивчення питання не приймати остаточного 
рішення. Запропонував, у випадку необхідності, виїхати на 
місце. 
Радник голови Миколаївської обласної ради Корсак О. 
поінформувала депутатів про негативне ставлення до 
розміщення гуртожитку у спальному корпусі 
комунального закладу «Загальноосвітня школа-інтернат 
І-ІІІ-го ступенів центр профільної освіти та комплексної 
реабілітації Миколаївської обласної ради» виконуючого 
обов’язки директора закладу. 
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Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – 3 (Іванова Н.В., Гладун С.М., Чорний С.В.) 
"утрималися" – 1 (Кравченко М.А.) 
 

ВИРІШИЛИ: (рекомендації № 5 додаються). 
 
Після обговорення питання депутатами розглянуто лист Миколаївського 

обласного інституту післядипломної педагогічної освіти № 1073/15-12 від 15 
вересня 2017 року щодо сприяння у придбанні різографа для закладу. 
Депутатами вирішено направити зазначений лист облдержадміністрації для 
вивчення питання і вжиття заходів відповідного реагування та депутатам 
обласної ради з метою надання грошової допомоги для придбання різографа. 

 
16. СЛУХАЛИ: Про хід виконання рекомендацій від 05 липня 2017 року  

№ 3 «Про лист управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації щодо зняття з балансу Миколаївської обласної філармонії 
цілісного майнового комплексу колишнього кінотеатру «Іскра». 
Інформує: 

 
Запрошені:  

Димитров Михайло Федорович – начальник управління 
культури, національностей та релігій облдержадміністрації.  
Кіндратів Віталій Зіновійович – заступник голови 
облдержадміністрації. 

 
У обговоренні 
взяли участь: 

Іванова Н. В., Чорний С.В., Кравченко М. А., Гладун С.М. 
Кравченко М.А. попросив начальника управління 
культури, національностей та релігій облдержадміністрації 
Димитрова М.Ф. надати матеріали щодо заходів, які були 
проведені у напрямку передачі об’єкту у міську 
комунальну власність. 
 

Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – 3 (Іванова Н.В., Гладун С.М., Чорний С.В.) 
"утрималися" – 1 (Кравченко М.А. 
 

ВИРІШИЛИ: (рекомендації № 6 додаються). 
 
17. СЛУХАЛИ:  Про звернення Долгих О.О. щодо реорганізації 

Миколаївської загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів № 3 
Миколаївської обласної ради. 
Інформує: 

 
Запрошена: 

Каськова Ганна Леонідівна – в.о. директора департаменту 
освіти та науки облдержадміністрації. 
Долгих Олексій Олександрович – голова ГО «Миколаївський 
обласний рух підтримки осіб з інвалідністю «Сильні разом». 

 
У обговоренні 
взяли участь: 

Іванова Н. В., Чорний С.В., Кравченко М. А., Гладун С.М., 
Батьки дітей, які навчаються у закладі. 
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Кравченко М.А. запропонував департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації надати для попереднього розгляду 
проект Статуту, де було б зафіксовано можливість 
навчатися у цьому закладі дітей з особливими потребами. 
Іванова Н.В. наголосила на необхідності норми щодо 
можливості навчання та отримання реабілітаційних послуг 
дітьми з особливими потребами у цьому закладі при 
прийняття нової редакції Статуту. 

При обговоренні питання голова обласної ради 
звернула увагу на неодноразові звернення громадян щодо 
роботи шкіл-інтернатів, зокрема зосередила увагу на 
зверненні стосовно відмови родині тимчасово 
переміщених осіб у влаштуванні дитини до санаторної 
школи-інтернату №4. 

Москаленко В.В. запропонувала департаменту освіти 
і науки облдержадміністрації надати таку інформацію: 

щодо кількості дітей з  м. Миколаєва, які навчаються в 
обласних школах-інтернатах, розташованих в місті 
Миколаєві та дітей з районів /інших областей (з яких саме), 
їх процентне співвідношення; 

щодо кількості дітей з порушенням психо-фізичного 
розвитку та медичних підстав, з якими діти перебувають в 
обласних інтернатних закладах, розташованих в місті 
Миколаєві. 

Депутатами підтримано таку пропозицію. 
Голова постійної комісії обласної ради Іванова Н.В.  

запропонувала прийняти рекомендації з доповненнями. 
 

Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" - одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: (рекомендації № 7 додаються). 
 

18. Різне. 
СЛУХАЛИ: Про депутатське звернення депутата обласної ради Демчен-   

ко Т.В. щодо загрозливої тенденції закриття малокомплектних шкіл. 
Інформує: 

 
Запрошена: 

Демченко Тетяна Василівна – депутат обласної ради 
 
Каськова Ганна Леонідівна – в.о. директора департаменту 
освіти та науки облдержадміністрації. 
 

У обговоренні 
взяли участь: 
 

Іванова Н. В., Чорний С.В., Кравченко М. А., Гладун С.М. 
Демченко Т.В. наголосила, що за останні роки у районах 
закрито чи реорганізовано до 50 шкіл. Депутат наголосила 
на необхідності детального аналізу кожної конкретної 
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ситуації та ситуації в цілому. 
При обговоренні цього питання депутатами підтримано 
пропозиції про необхідність вивчення цього питання з 
виїздом в один із районів області, де ситуація є 
загрозливою. 
Запропоновано такий проект рекомендацій: 

«1. Рекомендувати облдержадміністрації, департа-
менту освіти і науки облдержадміністрації до 15 жовтня 
2017 року: 

- надати у розрізі кожного району конкретні дані щодо 
кількості закритих (чи об’єднаних), реорганізованих 
навчальних закладів за останні три роки; 

-провести всебічних аналіз доцільності таких заходів в 
кожній окремій ситуації. 

2. Проаналізувати інформацію щодо закриття 
малокомплектних шкіл, вивчити питання на місці з виїздом 
в район та повторно розглянути на засіданні постійної 
комісії обласної ради з питань культури, науки і освіти, 
сім'ї та молоді, спорту.» 
 

Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" - одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: (рекомендації № 8 додаються). 
 

СЛУХАЛИ: Інформацію департаменту освіти і науки облдержадміністрації 
про хід виконання рекомендацій постійної комісії обласної ради з питань 
культури,  науки і освіти, сімї та молоді, спорту від 5 липня 2017 року № 2 
«Про лист Миколаївського державного коледжу економіки та харчових 
технологій щодо ситуації з передачею фінансування вищих навчальних 
закладів І-ІІ рівнів акредитації з місцевих бюджетів» 
Інформує: 

 
 

Каськова Ганна Леонідівна – в.о. директора департаменту 
освіти та науки облдержадміністрації. 
 

У обговоренні 
взяли участь: 

Іванова Н. В., Чорний С.В., Кравченко М. А., Гладун С.М., 
Кіндратів В.З. 

У ході обговорення питання депутатами підтримано 
пропозицію щодо необхідності порушення перед Верхов-
ною Радою України питання про відтермінування передачі 
на фінансування до місцевих бюджетів вищих навчальних 
закладів І-ІІ рівнів акредитації та запропоновано 
департаменту освіти і науки облдержадміністрації 
підготувати проект Звернення з цього питання та проект 
рішення обласної ради з метою його розгляду на 
шістнадцятій сесії обласної ради сьомого скликання. 



19 
 

Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" - одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Доручити департаменту освіти і науки облдерж-
адміністрації підготувати проект Звернення з цього 
питання та проект рішення обласної ради з метою 
його розгляду на шістнадцятій сесії обласної ради 
сьомого скликання. 
Підготувати відповідного листа на адресу 
облдержадміністрації.  
 

СЛУХАЛИ: 
Про відзначення 80-річчя від дня утворення Миколаївської області. 

 
Інформацію облдержадміністрації № 3775/0/05-30/3-17 від 04 вересня 2017 

року «Про відзначення 80-річчя від дня утворення Миколаївської області» 
взяли до відома. 

 
СЛУХАЛИ: 

Про результати роботи робочої групи з перевірки стану додержання 
Конституції України та інших актів законодавства Миколаївською обласною 
комунальною комплексною ДЮСШ. 
Інформує: 
 

Кротов А.О. – голова робочої групи. 
 

Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" - одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати рекомендації робочої групи. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Голова постійної комісії обласної ради                                             Н.В. Іванова 
 
Секретар постійної комісії                                                                  С.М. Гладун  
 

 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

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

 
 

В И С Н О В К И 

 
20 вересня 2017 року Миколаїв № 1 
 
Про призначення Халімон З.В. на посаду директора 
комунального закладу «Березківський навчально-
виховний комплекс «Загальноосвітня школа-
ігтернат-ліцей І-ІІІ ступенів» Миколаївської 
обласної ради 

 
Розглянувши та обговоривши інформацію з цього питання, відповідно до 

пункту 20 частини першої статті 43, статті 60 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», на підставі рішення обласної ради від 26 жовтня 
2000 року № 16 «Про управління майном спільної власності територіальних 
громад Миколаївської області» (зі змінами, внесеними рішеннями обласної 
ради від 24 червня 2011 року № 11 від 26 червня 2012 року №33), згідно з 
пунктами 2.1., 2.2., 2.7. Положення про порядок призначення на посаду та 
звільнення з посади керівників підприємств, установ і організацій, що належать 
до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської 
області, затвердженого рішенням обласної ради від 21 листопада 2008 року     
№ 24 (зі змінами та доповненнями, внесеними рішенням обласної ради від      
16 жовтня 2009 року № 13) та рішенням обласної ради від 10 червня 2016 року 
№14 «Про внесення змін до Положення про порядок призначення на посаду та 
звільнення з посади керівників об’єктів, що належать до спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області», враховуючи 
результати оголошеного облдержадміністрацією конкурсного відбору на 
посаду директора   комунального закладу «Березківський навчально-виховний 
комплекс «Загальноосвітня школа-інтернат-ліцей І-ІІІ ступенів» Миколаївської 
обласної ради, враховуючи лист облдержадміністрації щодо внесення питання 
на розгляд шістнадцятої сесії обласної ради сьомого скликання, постійна 
комісія обласної ради  
 

ВИРІШИЛА:  
 
Внести питання на розгляд шістнадцятої сесії обласної ради сьомого 

скликання.  
 
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 

 
 

В И С Н О В К И 

 
20 вересня 2017 року Миколаїв № 2 
 
Про призначення Фікса О.В. на посаду директора 
Рацинської спеціальної загальноосвітньої школи-
інтернату Вознесенського району Миколаївської 
обласної ради 

 
Розглянувши та обговоривши інформацію з цього питання, відповідно до 

пункту 20 частини першої статті 43, статті 60 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», на підставі рішення обласної ради від 26 жовтня 
2000 року № 16 «Про управління майном спільної власності територіальних 
громад Миколаївської області» (зі змінами, внесеними рішеннями обласної 
ради від 24 червня 2011 року № 11 від 26 червня 2012 року №33), згідно з 
пунктами 2.1., 2.2., 2.7. Положення про порядок призначення на посаду та 
звільнення з посади керівників підприємств, установ і організацій, що належать 
до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської 
області, затвердженого рішенням обласної ради від 21 листопада 2008 року     
№ 24 (зі змінами та доповненнями, внесеними рішенням обласної ради від      
16 жовтня 2009 року № 13) та рішенням обласної ради від 10 червня 2016 року 
№14 «Про внесення змін до Положення про порядок призначення на посаду та 
звільнення з посади керівників об’єктів, що належать до спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області», враховуючи 
результати оголошеного облдержадміністрацією конкурсного відбору на 
посаду директора  Рацинської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату 
Вознесенського району Миколаївської обласної ради, враховуючи лист 
облдержадміністрації щодо внесення питання на розгляд шістнадцятої сесії 
обласної ради сьомого скликання, постійна комісія обласної ради  
 
ВИРІШИЛА:  

 
Внести питання на розгляд шістнадцятої сесії обласної ради сьомого 

скликання.  
 
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 

 
 

В И С Н О В К И 

 
20 вересня 2017 року Миколаїв № 3 
 
Про призначення Димо В.В. на посаду директора 
Миколаївської спеціальної загальноосвітньої  
школи   Миколаївської обласної ради 

 
Обговоривши зазначене питання, відповідно до пункту 20 частини першої 

статті 43, статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на 
підставі рішення обласної ради від 26 жовтня 2000 року № 16 «Про управління 
майном спільної власності територіальних громад Миколаївської області» (зі 
змінами, внесеними рішеннями обласної ради від 24 червня 2011 року № 11 від 
26 червня 2012 року №33), згідно з пунктами 2.1., 2.2., 2.7. Положення про 
порядок призначення на посаду та звільнення з посади керівників підприємств, 
установ і організацій, що належать до спільної власності територіальних громад 
сіл, селищ, міст Миколаївської області, затвердженого рішенням обласної ради 
від 21 листопада 2008 року № 24 (зі змінами та доповненнями, внесеними 
рішенням обласної ради від 16 жовтня 2009 року № 13) та рішенням обласної 
ради від 10 червня 2016 року №14 «Про внесення змін до Положення про 
порядок призначення на посаду та звільнення з посади керівників об’єктів, що 
належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
Миколаївської області», враховуючи результати оголошеного облдерж-
адміністрацією конкурсного відбору на посаду директора Миколаївської  
спеціальної загальноосвітньої школи Миколаївської обласної ради, враховуючи 
лист облдержадміністрації щодо внесення питання на розгляд шістнадцятої 
сесії обласної ради сьомого скликання, постійна комісія обласної ради  
 
ВИРІШИЛА:  

 
 
Внести питання на розгляд шістнадцятої сесії обласної ради сьомого 

скликання.  
 
 
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 

 
 

В И С Н О В К И 

 
20 вересня 2017 року Миколаїв № 4 
 
Про призначення  Байтемірової Н.Г. на посаду 
директора   Миколаївської спеціальної загально-
освітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів №6  
Миколаївської обласної ради 

 
Розглянувши та обговоривши інформацію з цього питання, відповідно до 

пункту 20 частини першої статті 43, статті 60 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», на підставі рішення обласної ради від 26 жовтня 
2000 року № 16 «Про управління майном спільної власності територіальних 
громад Миколаївської області» (зі змінами, внесеними рішеннями обласної 
ради від 24 червня 2011 року № 11 від 26 червня 2012 року №33), згідно з 
пунктами 2.1., 2.2., 2.7. Положення про порядок призначення на посаду та 
звільнення з посади керівників підприємств, установ і організацій, що належать 
до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської 
області, затвердженого рішенням обласної ради від 21 листопада 2008 року     
№ 24 (зі змінами та доповненнями, внесеними рішенням обласної ради від      
16 жовтня 2009 року № 13) та рішенням обласної ради від 10 червня 2016 року 
№14 «Про внесення змін до Положення про порядок призначення на посаду та 
звільнення з посади керівників об’єктів, що належать до спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області», враховуючи 
результати оголошеного облдержадміністрацією конкурсного відбору на 
посаду директора Миколаївської спеціальної загальноосвітньої школи-
інтернату І-ІІІ ступенів № 6  Миколаївської обласної ради, враховуючи лист 
облдержадміністрації щодо внесення питання на розгляд шістнадцятої сесії 
обласної ради сьомого скликання, постійна комісія обласної ради  
 
ВИРІШИЛА:  

 
Внести питання на розгляд шістнадцятої сесії обласної ради сьомого 

скликання.  
 
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 

 
 

В И С Н О В К И 

 
20 вересня 2017 року Миколаїв № 5 
 
Про призначення Абрамовича Б.А. на посаду 
директора  Володимирівської  загальноосвітньої 
школи-інтернату І-ІІ ступенів Казанківського 
району Миколаївської обласної ради 

 
Розглянувши та обговоривши інформацію з цього питання, відповідно до 

пункту 20 частини першої статті 43, статті 60 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», на підставі рішення обласної ради від 26 жовтня 
2000 року № 16 «Про управління майном спільної власності територіальних 
громад Миколаївської області» (зі змінами, внесеними рішеннями обласної 
ради від 24 червня 2011 року № 11 від 26 червня 2012 року №33), згідно з 
пунктами 2.1., 2.2., 2.7. Положення про порядок призначення на посаду та 
звільнення з посади керівників підприємств, установ і організацій, що належать 
до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської 
області, затвердженого рішенням обласної ради від 21 листопада 2008 року     
№ 24 (зі змінами та доповненнями, внесеними рішенням обласної ради від      
16 жовтня 2009 року № 13) та рішенням обласної ради від 10 червня 2016 року 
№14 «Про внесення змін до Положення про порядок призначення на посаду та 
звільнення з посади керівників об’єктів, що належать до спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області», враховуючи 
результати оголошеного облдержадміністрацією конкурсного відбору на 
посаду директора  Володимирівської  загальноосвітньої школи-інтернату  І-ІІ 
ступенів Казанківського району Миколаївської обласної ради, враховуючи лист 
облдержадміністрації щодо внесення питання на розгляд шістнадцятої сесії 
обласної ради сьомого скликання, постійна комісія обласної ради  
 
ВИРІШИЛА:  

 
Внести питання на розгляд шістнадцятої сесії обласної ради сьомого 

скликання.  
 
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 

 
 

В И С Н О В К И 

 
20 вересня 2017 року Миколаїв № 6 
 
Про призначення Макарової Г.О. на посаду 
директора Миколаївської загальноосвітньої 
санаторної школи-інтернату І-ІІІ ступенів №7 
Миколаївської обласної ради 

 
Розглянувши та обговоривши інформацію з цього питання, відповідно до 

пункту 20 частини першої статті 43, статті 60 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», на підставі рішення обласної ради від 26 жовтня 
2000 року № 16 «Про управління майном спільної власності територіальних 
громад Миколаївської області» (зі змінами, внесеними рішеннями обласної 
ради від 24 червня 2011 року № 11 від 26 червня 2012 року №33), згідно з 
пунктами 2.1., 2.2., 2.7. Положення про порядок призначення на посаду та 
звільнення з посади керівників підприємств, установ і організацій, що належать 
до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської 
області, затвердженого рішенням обласної ради від 21 листопада 2008 року № 
24 (зі змінами та доповненнями, внесеними рішенням обласної ради від 16 
жовтня 2009 року № 13) та рішенням обласної ради від 10 червня 2016 року 
№14 «Про внесення змін до Положення про порядок призначення на посаду та 
звільнення з посади керівників об’єктів, що належать до спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області», враховуючи 
результати оголошеного облдержадміністрацією конкурсного відбору на 
посаду директора  Миколаївської загальноосвітньої   санаторної  школи-
інтернату І-ІІІ ступенів №7 Миколаївської обласної ради, враховуючи лист 
облдержадміністрації щодо внесення питання на розгляд шістнадцятої сесії 
обласної ради сьомого скликання, постійна комісія обласної ради  
 
ВИРІШИЛА:  

 
Внести питання на розгляд шістнадцятої сесії обласної ради сьомого 

скликання.  
 
 
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 

 
 

В И С Н О В К И 

 
20 вересня 2017 року Миколаїв № 7 
 
Про призначення Доценко Л.О. на посаду 
директора  Вознесенської  загальноосвітньої 
школи-інтернату І-ІІІ ступенів «Обдарованість»  
Миколаївської обласної ради 

 
Розглянувши та обговоривши інформацію з цього питання, відповідно до 

пункту 20 частини першої статті 43, статті 60 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», на підставі рішення обласної ради від 26 жовтня 
2000 року № 16 «Про управління майном спільної власності територіальних 
громад Миколаївської області» (зі змінами, внесеними рішеннями обласної 
ради від 24 червня 2011 року № 11 від 26 червня 2012 року №33), згідно з 
пунктами 2.1., 2.2., 2.7. Положення про порядок призначення на посаду та 
звільнення з посади керівників підприємств, установ і організацій, що належать 
до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської 
області, затвердженого рішенням обласної ради від 21 листопада 2008 року     
№ 24 (зі змінами та доповненнями, внесеними рішенням обласної ради від      
16 жовтня 2009 року № 13) та рішенням обласної ради від 10 червня 2016 року 
№14 «Про внесення змін до Положення про порядок призначення на посаду та 
звільнення з посади керівників об’єктів, що належать до спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області», враховуючи 
результати оголошеного облдержадміністрацією конкурсного відбору на 
посаду директора Вознесенської  загальноосвітньої   школи-інтернату І-ІІІ 
ступенів «Обдарованість» Миколаївської обласної ради, враховуючи лист 
облдержадміністрації щодо внесення питання на розгляд шістнадцятої сесії 
обласної ради сьомого скликання, постійна комісія обласної ради  
 
ВИРІШИЛА:  

 
Внести питання на розгляд шістнадцятої сесії обласної ради сьомого 

скликання.  
 
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 

 
 

В И С Н О В К И 

 
20 вересня 2017 року Миколаїв № 8 
 
Про призначення Гордієнко О.І. на посаду 
директора Привільненської спеціальної загально-
освітньої школи-інтернату Баштанського району  
Миколаївської обласної ради 

 
Розглянувши та обговоривши інформацію з цього питання, відповідно до 

пункту 20 частини першої статті 43, статті 60 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», на підставі рішення обласної ради від 26 жовтня 
2000 року № 16 «Про управління майном спільної власності територіальних 
громад Миколаївської області» (зі змінами, внесеними рішеннями обласної 
ради від 24 червня 2011 року № 11 від 26 червня 2012 року №33), згідно з 
пунктами 2.1., 2.2., 2.7. Положення про порядок призначення на посаду та 
звільнення з посади керівників підприємств, установ і організацій, що належать 
до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської 
області, затвердженого рішенням обласної ради від 21 листопада 2008 року     
№ 24 (зі змінами та доповненнями, внесеними рішенням обласної ради від      
16 жовтня 2009 року № 13) та рішенням обласної ради від 10 червня 2016 року 
№14 «Про внесення змін до Положення про порядок призначення на посаду та 
звільнення з посади керівників об’єктів, що належать до спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області», враховуючи 
результати оголошеного облдержадміністрацією конкурсного відбору на 
посаду директора Привільненської спеціальної  загальноосвітньої школи-
інтернату Баштанського району  Миколаївської обласної ради, враховуючи 
лист облдержадміністрації щодо внесення питання на розгляд шістнадцятої 
сесії обласної ради сьомого скликання, постійна комісія обласної ради  
 
ВИРІШИЛА:  

 
Внести питання на розгляд шістнадцятої сесії обласної ради сьомого 

скликання.  
 
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 

 
 

В И С Н О В К И 

 
20 вересня 2017 року Миколаїв № 9 
 
Про призначення Троїцької Т.Б. на посаду 
директора обласного еколого-натуралістичного 
Центру учнівської молоді 

 
Розглянувши та обговоривши інформацію з цього питання, відповідно до 

пункту 20 частини першої статті 43, статті 60 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», на підставі рішення обласної ради від 26 жовтня 
2000 року № 16 «Про управління майном спільної власності територіальних 
громад Миколаївської області» (зі змінами, внесеними рішеннями обласної 
ради від 24 червня 2011 року № 11 від 26 червня 2012 року №33), згідно з 
пунктами 2.1., 2.2., 2.7. Положення про порядок призначення на посаду та 
звільнення з посади керівників підприємств, установ і організацій, що належать 
до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської 
області, затвердженого рішенням обласної ради від 21 листопада 2008 року     
№ 24 (зі змінами та доповненнями, внесеними рішенням обласної ради від      
16 жовтня 2009 року № 13) та рішенням обласної ради від 10 червня 2016 року 
№14 «Про внесення змін до Положення про порядок призначення на посаду та 
звільнення з посади керівників об’єктів, що належать до спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області», враховуючи 
результати оголошеного облдержадміністрацією конкурсного відбору на 
посаду директора  обласного еколого-натуралістичного центру учнівської 
молоді, враховуючи лист облдержадміністрації щодо внесення питання на 
розгляд шістнадцятої сесії обласної ради сьомого скликання, постійна комісія 
обласної ради  
 
ВИРІШИЛА:  

 
Внести питання на розгляд шістнадцятої сесії обласної ради сьомого 

скликання.  
 
 
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 

 
В И С Н О В О К 

 
20 вересня 2017 року Миколаїв № 10 
 
Про визначення претендента для 
нагородження щорічною Премією 
Верховної Ради України педагогічним 
працівникам загальноосвітніх, профе-
сійно-технічних, дошкільних та 
позашкільних навчальних закладів 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію із зазначеного питання, 

враховуючи лист облдержадміністрації щодо внесення його на розгляд сесії 
обласної ради сьомого скликання постійна комісія обласної ради  

 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Зазначити, що департаментом освіти і науки було організовано 
проведення процедури висунення кандидатури, що представляє систему 
загальної середньої освіти на відзначення премією Верховної Ради України та 
за результатами конкурсного відбору відібрано.  

2. Підтримати кандидатуру Пагор Світлани Михайлівни на відзначення 
премією  Верховної Ради України педагогічним працівникам загальноосвітніх, 
професійно-технічних, дошкільних та позашкільних навчальних закладів. 

3. Рекомендувати департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 
 підготувати відповідний пакет документів претендента на відзначення 

премією; 
беручи до уваги, що до 1 жовтня цього року пленарного засідання сесії 

обласної ради не буде, підготувати до Комітету з питань науки і освіти 
Верховної Ради України клопотання та необхідний пакет документів, 
зазначених у листі Комітету з питань науки і освіти, та лист про розгляд цього 
питання на черговій сесії обласної ради.  

4. Винести питання розгляд шістнадцятої сесії обласної ради сьомого 
скликання. 

 
 

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 

 
 

В И С Н О В К И 

 
20 вересня 2017 року Миколаїв № 11 
 
Про зняття з контролю рішень 
обласної ради 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію із зазначеного питання, 

беручи до уваги пропозиції органів виконавчої влади з цих питань, постійна 
комісія обласної ради 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Вважати за доцільне запропонувати зняти з контролю такі рішення: 
від 10 листопада 2016 року № 19 «Про призначення Земляної Р.В. на по-

саду директора Очаківської загально-освітньої санаторної школи-інтернату І-
ІІІ ступенів Миколаївської обласної ради»; 

від 10 листопада 2016 року № 31 «Про перейменування Центру 
олімпійської підготовки з баскетболу та внесення змін до його Статуту»; 

від 23 лютого 2017 року № 10 «Про внесення змін до Статуту 
Очаківської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату І-ІІІ ступенів 
Миколаївської обласної ради»; 

від 23 лютого 2017 року №11 «Про внесення змін до Статуту 
Шевченківської загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІ ступенів Вітовського 
району Миколаївської обласної ради»; 

від 23 лютого 2017 року № 12 «Про внесення змін до Статуту 
Широколанівської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату 
Веселинівського району Миколаївської обласної ради»; 

від 23 лютого 2017 року № 13 «Про внесення змін до Статуту 
Вознесенської загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів 
«Обдарованість» Миколаївської обласної ради»; 

від 23 лютого 2017 року № 14 «Про внесення змін до Статуту 
Миколаївської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату І-ІІІ ступенів 
№7 Миколаївської обласної ради»; 

від 23 лютого 2017 року № 15 «Про внесення змін до Статуту 
Новопетрівської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату 
Снігурівського району Миколаївської обласної ради»; 
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від 23 лютого 2017 року № 16 «Про внесення змін до Статуту Мішково-
Погорілівської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату І-ІІІ ступенів 
Миколаївської обласної ради»; 

від 23 лютого 2017 року № 17 «Про внесення змін до Статуту 
Володимирівської загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІ ступенів 
Казанківського району Миколаївської обласної ради»; 

від 23 лютого 2017 року № 18 «Про внесення змін до Статуту 
Первомайської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату 
Миколаївської обласної ради»; 

від 23 лютого 2017 року № 19 «Про призначення Рослякова С.М. на 
посаду директора комунального закладу культури «Миколаївський обласний 
художній музей ім. В.В. Верещагіна»»; 

від 23 лютого 2017 року № 20 «Про призначення Ткаченко Н.В. на 
посаду директора Миколаївської обласної бібліотеки для юнацтва»; 

від 23 лютого 2017 року № 21 «Про призначення Михайлова В.А. на 
посаду директора комунального закладу культури «Миколаївський обласний 
краєзнавчий музей»; 

від 23 лютого 2017 року № 22 «Про призначення Терещенко В.П. на 
посаду директора – художнього керівника Миколаївського обласного театру 
ляльок»; 

від 23 лютого 2017 року № 23 «Про продовження трудових відносин з 
директором Миколаївського обласного центру народної творчості та 
культурно-освітньої роботи»; 

від 23 лютого 2017 року № 24 «Про призначення Жайворонок Т.А. на 
посаду директора Миколаївської обласної бібліотеки для дітей ім. 
В.О.Лягіна»; 

від 30 березня 2017 року № 1 «Про призначення Берсона М.С. на посаду 
директора – художнього керівника Миколаївського академічного 
українського театру драми та музичної комедії»; 

від 27 квітня 2017 року № 5 «Про призначення Свистуна Артема 
Олександровича на посаду директора – художнього керівника 
Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру» 

від 27 квітня 2017 року № 26 «Про внесення змін до Статуту 
Миколаївського коледжу культури і мистецтв»; 

від 27 квітня 2017 року № 27 «Про внесення змін до Статуту Центру 
олімпійської підготовки з баскетболу»; 

від 27 квітня 2017 року № 28 «Про внесення змін до Статуту Центру 
олімпійської підготовки з пріоритетних видів спорту». 

2. Винести питання на розгляд шістнадцятої сесії обласної ради. 
 
 
 

Голова постійної комісії 
обласної ради          Н.В. Іванова 



 

 

 
 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ   

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

 
Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 

 
 20 вересня 2017 року Миколаїв № 1 
 
Про забезпечення ефективної роботи 
філії – Миколаївський палац спорту в 
м. Миколаєві Центрального спортив-
ного комплексу Комітету з фізичного 
виховання та спорту Міністерства 
науки і освіти України 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію із зазначеного питання 

постійна комісія обласної ради зазначає. 
Філія - Миколаївський палац спорту Центрального спортивного 

комплексу Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і 
науки України використовується для організації навчально-тренувальної ро-
боти комунальних спортивних закладів області та міста Миколаєва, а також 
для проведення спортивних заходів місцевого та всеукраїнського рівня. 

Незадовільне забезпечення фінансовим ресурсом вищевказаного 
спортивного об’єкта негативно впливає на його функціонування, мате-
ріально-технічний та санітарний стан, а також на якість надання в ньому 
відповідних фізкультурно-спортивних послуг. Об’єкт потребує невідкладної 
модернізації та проведення капітального ремонту. Проблема є нагальною та 
такою, що потребує залучення усіх можливих джерел фінансування. Разом із 
тим, для зазначених цілей неможливо залучити кошти місцевого бюджету, 
оскільки комплекс знаходиться у державній власності. 

Враховуючи вищезазначене, постійна комісія обласної ради  
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Взяти до відома інформації: філії - Миколаївського палацу спорту 
Центрального спортивного комплексу Комітету з фізичного виховання та 
спорту Міністерства освіти і науки України, облдержадміністрації,  
Міністерства освіти і науки облдержадміністрації, лист Миколаївської 
міської ради про передачу до комунальної власності територіальної громади 
м. Миколаєва. 

 
2. Враховуючи процеси децентралізації та зважаючи на актуальність 

цього питання для мешканців міста  підтримати ініціативу Миколаївської 
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міської ради та клопотання облдержадміністрації щодо передачі зазначеного 
об’єкту до комунальної власності територіальної громади м. Миколаєва за 
умови збереження спортивного профілю зазначеного закладу. 

 
3. Рекомендувати Миколаївській міській раді спільно з філією 

Миколаївський палац спорту Центрального спортивного комплексу Комітету 
з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України 
розпочати процес підготовки питання про передачу зазначеного об’єкту до 
комунальної власності м. Миколаєва. 

 
4. Зазначити, що споруда філії - Миколаївський палац спорту 

Центрального спортивного комплексу Комітету з фізичного виховання та 
спорту Міністерства освіти і науки України потребує проведення 
капітального ремонту даху, реконструкції системи вентиляції, заміни 
системи фільтрування для басейну та підігріву води в басейні, виконання 
ремонтно-будівельних робіт по герметизації тощо. 

 
5. Голові обласної ради довести зазначену рекомендацію до відома 

Миколаївського міського голови. 
 
 
 

 
 
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 

 
 20 вересня 2017 року Миколаїв № 2 
 
Про хід виконання рекомендацій 
постійної комісії обласної ради з 
питань культури, науки і освіти, сім'ї 
та молоді, спорту № 1 від 05 липня 
2017 року «Про стан підготовки 
закладів освіти до нового навчаль-
ного 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 поточного року з усіх джерел фінансування на капітальний ремонт 
та реконструкцію закладів освіти направлено 100898,5 тис. грн., у тому числі: 
        кошти обласного бюджету - 24989,2 тис. грн.; 
         кошти місцевих бюджетів - 43676,7 тис. грн.; 
кошти державного фонду регіонального розвитку - 6262,242 тис. грн.; 
        субвенція державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-
економічний розвиток регіонів  - 25181,2 тис. грн.;         
        субвенція державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію 
ризиків населення, яке проживає на територіях зони спостереження –             
789,2 тис. грн. 

На ці кошти проведено ремонт покрівель у 20 закладах освіти, систем 
опалення - у 34, заміну котлів - у 16, реконструкцію вузлів обліку природного 
газу - у 19 закладах, санацію будівель – у 7, часткову або повну заміну 
віконних заповнень на металопластикові – у 69 закладах. За рахунок коштів 
інвестора ведуться роботи по переведенню на електричне опалення  трьох 
закладів освіти. Утеплено фасади 7 будівель. 

Разом з тим, потребують ремонту системи  навчальних приміщень та 
гуртожитків професійно-технічних навчальних закладів, покрівлі будівель 
перебувають у технічно-незадовільному стані. Не всі загальноосвітні заклади 
облаштовані внутрішніми туалетами. Технічного обстеження вимагають 69 
шкільних будівель. 

Враховуючи вищезазначене, постійна комісія обласної ради  
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ВИРІШИЛА: 
 

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

 
2. З метою належної організації навчального процесу в осінньо-зимовий 

період, збереження здоров'я дітей, зміцнення матеріально-технічної бази, 
отримання повноцінного та якісного харчування в закладах освіти області, на 
виконання відповідних рішень обласної ради, Заходів Програми розвитку 
освіти Миколаївської області на 2017-2021 роки рекомендувати облдерж-
адміністрації, департаменту освіти і науки облдержадміністрації спільно з 
райдержадміністраціями, міськвиконкомами та органами місцевого 
самоврядування в межах повноважень провести організаційну роботу та 
вжити заходів щодо: 

- проведення технічного обстеження із залученням проектних 
організацій (за наявності тріщин, прогинання перекриття, конструкції дахів 
тощо зазначених заходів вимагають 69 шкільних будівель, у т.ч. Снігурів-
ському районі – 2, Доманівському – 1, Новобузькому – 5, Братському – 3, 
Первомайському – 8, Миколаївському – 4, Новоодеському – 8, Арбузин-
ському – 3, Вітовському – 1, Березанському – 3, Баштанському – 2, Воз-
несенському – 3, Казанківському – 2, м. Первомайську – 1, м. Миколаєві – 18, 
Врадіївському – 5, в тому числі 4 спортивних зали, 2 дошкільні навчальні 
заклади у Кам’яномостівській ОТГ), розроблення заходів щодо поетапного 
ремонту шкіл; 

- завершення робіт з облаштування внутрішніх туалетів (відсутні 
внутрішні санвузли у трьох закладах Арбузинського, трьох – Березнегуват-
ського,  двох – Казанківського, по одному закладу –  Снігурівського та 
Доманівського районів. Відсутні внутрішні санітарні приміщення у 
комунальному вищому навчальному закладі  «Новобузький педагогічний 
коледж»); 

- завершення робіт з утеплення стін будівель, заміни віконних блоків 
приміщень загальноосвітніх шкіл, шкіл-інтернатів, дошкільних навчальних 
закладів, професійно-технічних навчальних закладів; 

- повного комплектування загальноосвітніх та професійно-технічних 
навчальних закладів педагогічними працівниками. 

- забезпечення в повному обсязі підручниками учнів всіх класів 
загальноосвітніх навчальних закладів; 

- забезпечення збалансованого повноцінного харчування учнів 
загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів. 

Окремого вирішення потребує питання щодо ремонту систем приміщень 
та гуртожитків, покрівель професійно-технічних навчальних закладів. 

 
3. Департаменту освіти  і науки облдержадміністрації надати до            

15 жовтня 2017 року узагальнену інформацію щодо: 
- готовності  приміщень освітніх закладів до опалювального сезону у 

розрізі міст та районів;  
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- забезпечення шкільним автотранспортом та потребу шкільних 
автобусів у розрізі районів та шкіл; 

- у розрізі районів та міст забезпечення харчуванням дітей загально-
освітніх та дошкільних навчальних закладів, вказавши відсоток охоплення 
харчуванням дітей по окремим категоріям (1-4 класи, 5-9 класи, 10-11 класи) 
та його вартість з вказанням джерела фінансування (за рахунок 
районного/міського бюджету; за рахунок бюджету сільської/міської ради; за 
рахунок батьків); 

- фінансування на капітальний ремонт та реконструкцію загально-
освітніх та дошкільних навчальних закладів з державного, обласного та 
місцевих бюджетів у розрізі районів та закладів, із зазначенням суми 
запланованої та  використаної; 

- виділення коштів на капітальні та поточні ремонти у розрізі районів та 
міст; 

- виділення коштів на освітянські заклади обласної комунальної 
власності в розрізі закладів та джерел фінансування; 

- наявності та відсутності внутрішніх туалетів у загальноосвітніх 
навчальних закладах в розрізі районів; 

- забезпечення підручниками загальноосвітніх шкіл в розрізі районів та 
класів, окремо – обласних освітніх закладів, у тому числі і  спеціальними 
підручниками; 

- найбільш критичний стан приміщень загальноосвітніх навчальних 
закладів у розрізі районів/ міст. 

 
 
 
 
 
 
 

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 

 
 20 вересня 2017 року Миколаїв № 3 
 
Про передачу житлових будинків кому-
нального закладу «Березківський навчаль-
но-виховний комплекс «Загальноосвітня 
школа-інтернат-ліцей І-ІІІ ступенів» зі 
спільної власності територіальних громад 
сіл, селищ, міст Миколаївської області 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію із зазначеного питання, беручи до 

уваги листи департаменту освіти  і науки облдержадміністрації та комуналь-
ного закладу «Березківський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня 
школа-інтернат-ліцей І-ІІІ ступенів» та звернення громадян з цього питання 
постійна комісія обласної ради  

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Взяти до відома інформацію департаменту освіти і науки облдерж-
адміністрації та комунального закладу «Березківський навчально-виховний 
комплекс «Загальноосвітня школа-інтернат-ліцей І-ІІІ ступенів» про те, що 
передача житлових будинків, які знаходяться в оперативному управлінні 
комунального закладу «Березківський навчально-виховний комплекс 
«Загальноосвітня школа-інтернат-ліцей І-ІІІ ступенів», зі спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області у комунальну 
власність територіальних громад Березківської сільської ради не вплине на 
навчальний та виховний процес. 

 
2.  Взяти до уваги позицію Березківської сільської ради та підтримати 

клопотання комунального закладу «Березківський навчально-виховний 
комплекс «Загальноосвітня школа-інтернат-ліцей І-ІІІ ступенів» щодо передачі  
житлових будинків, що перебувають в оперативному управлінні зазначеного 
закладу, зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
Миколаївської області. 

 
3. Внести питання щодо надання згоди на передачу житлових будинків, які 

знаходяться в оперативному управлінні комунального закладу «Березківський 
навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа-інтернат-ліцей І-ІІІ 
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ступенів», зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
Миколаївської області у комунальну власність територіальних громад 
Березківської сільської ради.  

 
4. Облдержадміністрації, як органу управління майном спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області  визначити 
об’єкт передачі та підготувати відповідні документи та проект рішення на 
розгляд шістнадцятої сесії обласної ради сьомого скликання. 

 
 
 
 
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 

 
 20 вересня 2017 року Миколаїв № 4 
 
Про лист Миколаївського професійного 
ліцею торгівлі та ресторанного cервісу 
щодо вирішення питання опалення 
закладу 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію із зазначеного питання, беручи 
до уваги лист Миколаївського професійного ліцею торгівлі та ресторанного 
сервісу № 01-15/184 від 06 вересня 2017 року постійна комісія обласної ради  

 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Зауважити, що створення належних умов навчання та виховання дітей 
у навчальних закладах області є одним із пріоритетних у роботі комісії. 

2. Зазначити, що ситуація, що склалася з відновленням теплопостачання 
у Миколаївському професійному ліцеї торгівлі та ресторанного бізнесу 
потребує негайного втручання органів виконавчої влади та місцевого 
самоврядування. 

3. Взяти до уваги інформацію начальника управління освіти 
Миколаївської міської ради Деркач Г.І. про проведені відповідні заходи щодо 
вирішення порушеної проблеми. 

 4. Рекомендувати облдержадміністрації (Кіндратіву В.З.) в межах 
повноважень  розглянути зазначене питання та вжити невідкладних заходів з 
метою його остаточного вирішення. 

 
 

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 

 
 20 вересня 2017 року Миколаїв № 5 
 
Про лист Миколаївського обласного 
інституту післядипломної педагогічної 
освіти щодо забезпечення закладу при-
міщенням гуртожитку для проживання 
слухачів курсів області під час 
підвищення кваліфікації 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію із зазначеного питання, беручи 

до уваги лист дирекції Миколаївського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти № 1048/17-12 від 12 вересня 2017 року, постійна комісія 
обласної ради  

 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Враховуючи важливість порушеної проблеми рекомендувати 
облдержадміністрації, департаменту освіти і науки облдержадміністрації 
розглянути питання щодо забезпечення Миколаївського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти приміщенням для гуртожитку для 
проживання слухачів курсів області під час підвищення кваліфікації та 
надати варіанти пропозицій обласній раді. 

 
2. Направити лист Миколаївського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти на адресу облдержадміністрації, департаменту освіти і 
науки облдержадміністрації для вжиття заходів відповідного реагування. 

 
3. Направити копію цих рекомендацій заявникам. 
 

 
 
 
 
 
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 

 
 20 вересня 2017 року Миколаїв № 6 
 
 
Про хід виконання рекомендацій від    
05 липня 2017 року № 3 «Про лист 
управління культури, національностей 
та релігій облдержадміністрації щодо 
зняття з балансу Миколаївської облас-
ної філармонії цілісного майнового 
комплексу колишнього кінотеатру 
«Іскра» 
 

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

На засіданні постійної комісії обласної ради з питань культури, науки і 
освіти, сім'ї та молоді, спорту 05 липня 2017 року розглядалося питання щодо 
зняття з балансу Миколаївської обласної філармонії цілісного майнового 
комплексу колишнього кінотеатру «Іскра» з прийняттям відповідних 
рекомендацій, які було направлено на адресу облдержадміністрації та 
управління культури національностей та релігій облдержадміністрації. 

На жаль, обласній раді надійшов лист (№ 1461/0/05-30/3-17 від            
12 вересня 2017 року), який не містить конкретної інформації щодо 
вирішення порушеного питання.  

Враховуючи вищезазначене, постійна комісія обласної ради 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Враховуючи, що у листі облдержадміністрації не надано інформації 
щодо шляхів вирішення питання про зняття з балансу Миколаївської облас-
ної філармонії цілісного майнового комплексу колишнього кінотеатру 
«Іскра» рекомендувати облдержадміністрації повернутися до розгляду 
зазначеного питання; 

 
2. Облдержадміністрації проінформувати обласну раду до 20 жовтня 

2017 року стосовно виконання таких пунктів: 
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- зняти з балансу Миколаївської обласної філармонії та визначити 
ефективний спосіб управління майновим комплексом колишнього кінотеатру 
«Іскра» за адресою: м. Миколаїв, вул. Курортна (Бутоми), 1-А (передача 
іншому балансоутримувачу спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст Миколаївської області, передача в іншу власність, тощо) та 
забезпечити його збереження. 

- забезпечити належним приміщенням Миколаївську обласну філар-
монію та опрацювати шляхи використання всього нерухомого майна 
зазначеним закладом, у тому числі шляхом передачі його до спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області або 
довгострокової оренди. 

Внести у разі необхідності у встановленому чинним законодавством 
порядку проекти рішень щодо вирішення питання по суті. 

 
 
 
 
 
 
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 

 
 20 вересня 2017 року Миколаїв № 7 
 

Про звернення Долгих О.О. щодо 
реорганізації Миколаївської загально-
освітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів 
№ 3 Миколаївської обласної ради 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію із зазначеного питання, 
враховуючи лист облдержадміністрації № К-648/2-17к від 17 травня 2017 року, 
постійна комісія обласної ради 

 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Зазначити, що питання створення належних умов навчання для дітей з 
особливими потребами є пріоритетним та таким, що потребує консолідації 
зусиль органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. 

2. Рекомендувати облдержадміністрації, департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації, управлінню освіти Миколаївської міської ради провести 
обговорення із залученням профільних фахівців та представників громадськості 
стосовно доцільності реорганізації закладу. 

3. Враховуючи актуальність проблеми, рекомендувати управлінню освіти 
Миколаївської міської ради вжити заходів щодо вирішення питання організації 
інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами у загально-
освітніх навчальних закладах за місцем їх проживання відповідно до вимог 
чинного законодавства. 

4. З метою вивчення ситуації щодо перебування дітей в інтернатних 
закладах та беручи до уваги численні звернення громадян, які надходять на 
адресу обласної ради рекомендувати департаменту освіти і науки облдерж-
адміністрації до 4 жовтня 2017 року надати інформацію в табличному варіанті в 
розрізі закладів: 

щодо кількості дітей з  м. Миколаєва, які навчаються в обласних школах-
інтернатах, розташованих в місті Миколаєві та дітей з районів /інших областей 
(з яких саме), їх процентне співвідношення; 

щодо кількості дітей з порушенням психо-фізичного розвитку та медичних 
підстав, з якими діти перебувають в обласних інтернатних закладах, 
розташованих в місті Миколаєві. 
 
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 

 
 20 вересня 2017 року Миколаїв № 8 
 
Про депутатське звернення депутата 
обласної ради Демченко Т.В. щодо 
загрозливої тенденції закриття 
малокомплектних шкіл 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію із зазначеного питання, беручи 

до уваги звернення депутат обласної ради Демченко Т.В., постійна комісія 
обласної ради  

 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Рекомендувати облдержадміністрації, департаменту освіти  і науки 
облдержадміністрації до 15 жовтня 2017 року: 

- надати у розрізі кожного району конкретні дані щодо кількості 
закритих (чи об’єднаних), реорганізованих навчальних закладів за останні 
три роки; 

-провести всебічних аналіз доцільності таких заходів в кожній окремій 
ситуації. 

 
2. Проаналізувати інформацію щодо закриття малокомплектних шкіл, 

вивчити питання на місці з виїздом в район та повторно розглянути на 
засіданні постійної комісії обласної ради з питань культури, науки і освіти, 
сім'ї та молоді, спорту. 

  
 
 

 
 
 
 
 
Голова постійної комісії обласної ради                                      Н.В. Іванова 
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