
 
ПРОЕКТ      

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

сім'ї та молоді, спорту  
 

14 березня 2019 року  
Початок: 10.00 

Депутатська кімната 

     
1. Про хід виконання обласної Програми підтримки вітчизняного 

книговидання, книгорозповсюдження та популяризації української книги у 
Миколаївській області на 2017-2021 роки.  
         Доповідач: Іваненко Олена Олегівна – в. о. начальника управління 

інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 
облдержадміністрації. 

 
2. Про виконання Програми розвитку фізичної культури і спорту в 

Миколаївській області на 2014-2018 роки. 
         Доповідач: Гінкул Віктор Миколайович – в.о. начальника управління 

молоді та спорту облдержадміністрації. 

 
3. Про хід виконання рішень обласної ради від 27.07.2017 № 12 "Про 

надання згоди на безоплатну передачу нерухомого майна з державної власності у 
спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області" 
та від 12.04. 2018 №11 "Про внесення змін до рішення Миколаївської обласної 
ради від 27.07.2017 №12 "Про надання згоди на безоплатну передачу нерухомого  
майна з державної власності у спільну власність територіальних громад сіл, 
селищ, міст Миколаївської області". 
         Доповідач: Гінкул Віктор Миколайович – в.о. начальника управління 

молоді та спорту облдержадміністрації. 
 
4. Про лист Новобузької районної державної адміністрації щодо виділення 

коштів з обласного бюджету як співфінансування з метою проведення 
ремонтних робіт Новобузької ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1. 
           Інформує: 

 
          Запрошені: 

Петраковський Михайло Васильович - заступник голови 
Новобузької райдержадміністрації  
Удовиченко Олена Олександрівна – директор 
департаменту освіти і науки облдержадміністрації. 

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

визначення кандидатури для нагородження щорічною Премією Верховної Ради 
України педагогічним працівникам загальноосвітніх, професійно-технічних, 
дошкільних та позашкільних навчальних закладів. 
           Інформує: Удовиченко Олена Олександрівна – директор 

департаменту освіти і науки облдержадміністрації. 
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6. Про лист федерації вільної боротьби Миколаївської області "Єдність" 
щодо відкриття відділення вільної боротьби у Миколаївському вищому училищі 
фізичної культури і спорту. 
       Інформують: 

 
 
 
 

         Запрошені: 

Матвєєв Максим Віталійович – президент федерації 
вільної боротьби Миколаївської області "Єдність". 
Мельніченко Олександр Миколайович – директор 
Миколаївського вищого училища фізичної культури і 
спорту. 
Удовиченко Олена Олександрівна – директор 
департаменту освіти і науки облдержадміністрації. 
Гінкул Віктор Миколайович – в.о. начальника управління 
молоді та спорту облдержадміністрації. 

 

7. Про підтримку народного академічного жіночого хору імені Світлани 
Фоміних. 
       Інформують: 

 
         Запрошені: 

Димитров Михайло Федорович – начальник управління 
культури, національностей та релігій облдержадміністрації. 
Островська Тетяна Анатоліївна - керівник народного 
академічного жіночого хору імені Світлани Фоміних 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

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 

 
19 березня 2019 року Миколаїв № 1 
 
Про хід виконання обласної Програми 
підтримки вітчизняного книговидання, 
книгорозповсюдження та популяризації 
української книги у Миколаївській області 
на 2017-2021 роки 

 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію з цього питання, постійна комісія 

обласної ради зазначає таке. 
За станом на 01.01.2019 в області здійснювали видавничу діяльність 77 

суб’єктів видавничої справи (16 фізичних осіб, 61 юридична особа), внесені до 
Державного реєстру видавців, виготівників та розповсюджувачів видавничої 
продукції.  

Протягом 2018 року в рамках обласної програми підтримки вітчизняного 
книговидання, книгорозповсюдження та популяризації української книги у 
Миколаївській області на 2017-2021 роки продовжено практику надання 
фінансової допомоги місцевим авторам у виданні книг за кошти обласного 
бюджету. На зазначені цілі з обласного бюджету у 2018 році використано 190 
тис.грн., за рахунок коштів обласного бюджету видано 6 книг місцевих авторів 
загальним тиражем у 4830 примірників 

Триває процес поповнення бібліотечних фондів обласних та шкільних 
бібліотек, районних та міських централізованих бібліотечних систем 
вітчизняною книжковою продукцією. У 2018 році передано спеціалізованим 
бібліотечним закладам та бібліотекам навчальних закладів 6821 примірник книг 
місцевих авторів на загальну суму 365214,66 грн. та 1298 примірників 
літературно-художнього журналу «Соборна вулиця» на суму 138470 грн 

Протягом 2018 року в бібліотеках, навчальних закладах області прово-
дились моніторинги та соціологічні дослідження визначення рівня доступності 
української продукції та її популярності серед читачів. 

В рамках обласної програми постійно проводяться заходи, спрямовані на 
популяризацію української книги та читання, організовано та проведено 
щорічний обласний конкурс «Краща Миколаївська книга». На дані цілі з 
обласного бюджету 2018 року використано кошти у сумі 12 960 грн.  

Враховуючи вищезазначене, постійна комісія обласної ради  
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ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію щодо виконання у 2018 році обласної Програми підтримки 
вітчизняного книговидання, книгорозповсюдження та популяризації української 
книги у Миколаївській області на 2017-2021 роки взяти до відома. 

2. Відмітити, що органами виконавчої влади та місцевого самоврядування,  
управлінням інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 
облдержадміністрації проведено роботу щодо виконання заходів вищезазначеної 
програми. 

3. Зауважити, що завдяки виконанню заходів обласної Програми підтримки 
вітчизняного книговидання, книгорозповсюдження та популяризації української 
книги у Миколаївській області на 2017-2021 роки збільшено кількість виданих 
творів місцевих авторів, поповнено фонди бібліотечних закладів та бібліотек 
закладів освіти області виданими творами, популяризовано вітчизняну книгу та 
читання.  

4. Рекомендувати управлінню інформаційної діяльності та комунікацій з 
громадськістю облдержадміністрації: 

4.1. Сприяти висвітленню у місцевих засобах масової інформації реалізації 
заходів обласної Програми підтримки вітчизняного книговидання, 
книгорозповсюдження та популяризації української книги у Миколаївській 
області на 2017-2021 роки; 

4.2. Залучати представників органів місцевого самоврядування до організації 
та проведення обласних масових заходів із популяризації вітчизняної літератури 
та читання. 

4.3 Про хід виконання Програми підтримки вітчизняного книговидання, 
книгорозповсюдження та популяризації української книги у Миколаївській 
області на 2017-2021 роки проінформувати постійну комісію обласної ради 
відповідно до строків, зазначених у Програмі. 

5. Рекомендувати облдержадміністрації розглянути можливість збільшення 
фінансування на виконання заходів Програми підтримки вітчизняного 
книговидання, книгорозповсюдження та популяризації української книги у 
Миколаївській області на 2017-2021 роки до обсягів, передбачених зазначеною 
Програмою. 
 
 
 
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 

 
від 19 березня 2019 року Миколаїв № 2 
 
Про виконання Програми розвитку фізичної 
культури і спорту в Миколаївській області 
на 2014-2018 роки 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію з цього питання, постійна комісія 
обласної ради зазначає таке. 

В Миколаївській області налічується 4 обласних фізкультурно-спор-
тивних товариства: «Україна», «Динамо», «Спартак», «Колос»; відділення з 
фізичного виховання Міністерства освіти і науки України, 42 дитячо-юнацьких 
спортивних школи (ДЮСШ), 11 спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних 
шкіл олімпійського резерву, 2 школи вищої спортивної майстерності: міська та 
обласна, 2 центри олімпійської підготовки: з баскетболу та командних ігрових 
видів спорту; з пріоритетних видів спорту, 102 обласних осередків Всеукраїн-
ських федерацій з видів спорту, 3 центри фізичного здоров’я населення «Спорт 
для всіх»: 1 – обласний та 2 – міські (м. Вознесенськ та м. Нова Одеса), 
регіональний центр спорту інвалідів «Інваспорт», 49 спортивних клубів. 

В розвивається та культивуються 31 літній олімпійський вид спорту, 2 
зимових олімпійських види спорту та 54 неолімпійських видів спорту. Загалом 
в Миколаївській області безпосередньо професійним спортом за видами 
займається 25883 особи.  

В рамках виконання Програми протягом 2014-2018 років забезпечено ста-
більне збільшення фінансування галузі спорту та фізичної культури: 2014 рік - 
19,5 млн. грн., 2015 рік - 23,4 млн. грн, 2016 рік - 29,063 млн. грн., 2017 рік – 
42,320 млн. грн., 2018 рік – 43,545 млн. грн. Продовжено практику стимулю-
вання спортсменів Миколаївщини та їх тренерів, обсяги виплати стипендії 
збільшились на 388 тис. грн. (з 822 тис грн на рік до 1350,0 тис. грн), що в се-
редньому забезпечило підвищення стипендії на 692 грн. Виплата щорічних ви-
нагород за найбільші спортивні досягення кращим спорстменам області збіль-
шилась на 325 тис. грн. (з 300,0 тис. грн. в 2015 році до 625 тис.грн у 2018 році). 

Протягом 2018 року на території Миколаївської області завершено 
будівництво 14 футбольних полів зі штучним покриттям  

В 2018-2019 роках за цим же проектом на Миколаївщині розпочалось 
будівництво ще 10 таких спортивних майданчиків зі штучним покриттям. 

Крім того, з обласного бюджету виділено 50 млн. грн. у вигляді субвенції 
з обласного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проекту з нового будів-



 
 

ництва, модернізації, реконструкції та капітального ремонту спортивних споруд 
та будівництва нових спортивно-оздоровчих комплексів в Миколаївській 
області, а саме – спортивних комплексних майданчиків зі штучним (наливним) 
покриттям. Наразі триває прийом заявок від бажаючих територіальних одиниць 
щодо участі в проекті.   

На адресу обласної ради надходять листи щодо будівництва спортивних 
споруд. Зокрема, лист Галицинівської сільської ради Вітовського району щодо 
будівництва спортивного майданчика для міні-футболу зі штучним покриттям в 
селі Українка Вітовського району, лист Широколанівської сільської ради 
Веселинівського району щодо встановлення шкільного спортивного стадіону зі 
штучним покриттям в с. Широколанівка Веселинівського району (№ 220-07-05-
19 від 15 лютого 2019 року), тощо. 

Враховуючи вищезазначене, постійна комісія обласної ради 
 
ВИРІШИЛА: 
 
1. Інформацію управління молоді та спорту облдержадміністрації щодо 

виконання заходів Програми розвитку фізичної культури і спорту в 
Миколаївській області на 2014-2018 роки взяти до відома. 

Зазначити, що органами виконавчої влади та місцевого самоврядування 
проведено певну роботу щодо виконання заходів вищезазначеної Програми у 
2014-2018 роках. 

2. Зауважити, що у 2018 році завершився термін дії галузевої програми та 
було прийнято нову редакцію Програми розвитку фізичної культури і спорту в 
Миколаївській області на 2019-2022 роки. 

3. З метою виконання заходів вищезазначеної Програми рекомендувати 
органам виконавчої влади та місцевого самоврядування, управлінню молоді та 
спорту облдержадміністрації в межах повноважень вжити заходів щодо: 

розвитку фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої  та спортивної 
роботи у дошкільних та навчальних закладах освіти; 

розвитку масового спорту серед сільського населення, фізичної культури 
населення за місцем проживання, у місцях масового відпочинку та за місцем 
роботи, зокрема утримання центрів фізичного здоров’я населення „Спорт для 
всіх” та зміцнення їх матеріально-технічної спортивної бази; 

надання фінансової підтримки обласним осередкам всеукраїнських 
громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості; 

здійснення фізкультурно-оздоровчої та реабілітаційної роботи серед осіб з 
інвалідністю, забезпечення функціонування Миколаївського регіонального 
центру фізичної культури і спорту інвалідів „Інваспорт”; 

розвитку системи спортивної реабілітації в Миколаївській області учас-
ників бойових дій, зокрема розширення мережі спортивних залів, фізкультурно- 
спортивних закладів та реабілітаційних установ, спортивних секцій, що 
надаватимуть послуги, доступні для учасників бойових дій;  

розвитку дитячого та дитячо-юнацького, резервного спорту, забезпечення 
діяльності та проведення навчально-тренувальної роботи комунальних дитячо-



 
 

юнацьких спортивних шкіл, збереження мережі діючих в області дитячо-
юнацьких спортивних шкіл, відкриття і функціонування нових шкіл, їх 
відділень та філіалів; 

продовження практики надання провідним спортсменам та тренерам 
Миколаївської області необхідної допомоги у вирішенні житлових та інших 
побутових питань (у тому числі придбання квартир), забезпечення виплати 
стипендій обласної ради та облдержадміністрації спортсменам – переможцям і 
призерам Олімпійських, Європейських, Паралімпійських, Дефлімпійських та 
юнацьких Олімпійських ігор, Всесвітніх ігор, чемпіонатів світу і Європи з 
олімпійських видів спорту та їх тренерам, молодим перспективним 
спортсменам Миколаївської області та перспективним спортсменам-шахістам, 
забезпечення  виплати щорічної грошової винагороди спортсменам – чемпіонам 
та призерам Олімпійських, Європейських, Паралімпійських, Дефлімпійських та 
юнацьких Олімпійських ігор, Всесвітніх ігор, чемпіонатів світу і Європи з 
олімпійських, паралімпійських, дефлімпійських видів програми та їх тренерам. 

4. Враховуючи, що з обласного бюджету в рамках Програми виділено 50 
млн. грн. у вигляді субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на 
реалізацію проекту з нового будівництва, модернізації, реконструкції та капі-
тального ремонту спортивних споруд та будівництва нових спортивно-оздо-
ровчих комплексів в Миколаївській області, а саме – спортивних комплексних 
майданчиків зі штучним (наливним) покриттям рекомендувати управлінню мо-
лоді та спорту облдержадміністрації розглянути листи Галицинівської сільської 
ради Вітовського району, Широколанівської сільської ради Веселинівського 
району та включити будівництво спортивного майданчика для міні-футболу зі 
штучним покриттям в селі Українка на території Українківської ЗОШ І- ІІІ 
ступенів по вулиці Шкільна, 8 Вітовського району і будівництво спортивного 
майданчика зі штучним покриттям у с. Широколанівка Веселинівського району 
біля Широколанівської ЗОШ І-ІІІ ступенів в перелік спортивних об'єктів для 
будівництва спортивних майданчиків зі штучним покриттям, будівництво яких 
буде здійснюватися відповідно до обласної Програми розвитку фізичної 
культури і спорту в Миколаївській області на 2019-2022 роки та Порядку 
використання субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію 
проекту з нового будівництва, модернізації, реконструкції та капітального 
ремонту спортивних споруд та будівництва нових спортивно-оздоровчих 
комплексів у Миколаївській області. 

5. Рекомендувати управлінню молоді та спорту облдержадміністрації в 
подальшому своєчасно вносити проект галузевої Програми на розгляд сесії 
обласної ради та попередньо на розгляд профільної комісії обласної ради з 
метою детального вивчення депутатами обласної ради проекту нової редакції та 
здійснення аналізу виконання заходів попередньої Програми. 

6. Управлінню молоді та спорту облдержадміністрації проінформувати 
постійну комісію обласної ради, про хід виконання рекомендацій у строки, 
зазначені у Програмі, про хід виконання пункту 4 зазначених рекомендації 
постійну комісію обласної ради  та заявників до 1 травня 2019 року. 
 

Голова постійної комісії обласної ради                                                 Н.ІВАНОВА 



 

 

 

 
 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

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

 
Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 

 
від 19 березня 2019 року Миколаїв № 3 

 
Про хід виконання рішень обласної ради від 
27.07.2017 № 12 "Про надання згоди на безоплатну 
передачу нерухомого майна з державної власності 
у спільну власність територіальних громад сіл, 
селищ, міст Миколаївської області" та від 12.04. 
2018 №11 "Про внесення змін до рішення 
Миколаївської обласної ради від 27.07.2017 №12 
"Про надання згоди на безоплатну передачу 
нерухомого  майна з державної власності у спільну 
власність територіальних громад сіл, селищ, міст 
Миколаївської області" 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію з цього питання, постійна комісія 
обласної ради зазначає таке. 

Відповідно до інформації управління молоді та спорту 
облдержадміністрації від 05 березня 2019 року № 150-03/05-19 управлінням 
здійснено реєстрацію державної форми власності за вказаними об’єктами 
нерухомого майна, про що зроблено відповідні записи у Державному реєстрі 
речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, його визнано 
об’єктом фізичної культури і спорту. Завершено оформлення похідного права – 
право оперативного управління за управлінням молоді та спорту 
облдержадміністрації, про що є також відповідний запис в  Державному реєстрі 
речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права. 

Знято арешт з всього майнового комплексу, який був накладений 
відповідно до ухвали суду від 06.08.2013 по справі №487/915/13-ц виданий 
Заводським районним судом м. Миколаєва.  

Отримано витяг з Фонду державного майна щодо належності нерухомого 
майна до сфери фізичної культури і спорту. 

Враховуючи вищезазначене, постійна комісія обласної ради 
 
 
 

 



ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію управління молоді та спорту облдержадміністрації від 05 
березня 2019 року № 150-03/05-19 про хід виконання рішень обласної ради від 
27.07.2017 № 12 "Про надання згоди на безоплатну передачу нерухомого майна 
з державної власності у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст 
Миколаївської області" та від 12.04. 2018 №11 "Про внесення змін до рішення 
Миколаївської обласної ради від 27.07.2017 №12 "Про надання згоди на 
безоплатну передачу нерухомого майна з державної власності у спільну 
власність територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області" взяти 
до відома. 

2. Рекомендувати управлінню молоді та спорту облдержадміністрації 
завершити в установленому чинним законодавством порядку передачу з 
державної власності у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст 
Миколаївської області нерухомого майна, що розташоване у м. Миколаєві по 
вулиці  Бузький бульвар, 16 та Бузький бульвар 16/1, з метою створення на його 
базі закладу фізичної культури і спорту із зобов’язанням використовувати майно 
за цільовим призначенням та не відчужувати у приватну власність. 

3. Про вжиті заходи щодо виконання вищезазначених рішень та цих 
рекомендацій постійної комісії проінформувати до 1 травня 2019 року. 

 
 
 

 
Голова постійної комісії обласної ради                                                 Н.ІВАНОВА 



 

 

 

 
 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

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

 
Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 

 
від 19 березня 2019 року Миколаїв № 4 

 
Про лист Новобузької районної державної  
адміністрації щодо виділення коштів  
з обласного бюджету, як співфінансування,  
з метою проведення ремонтних робіт  
Новобузької ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію з цього питання, беручи до уваги 

лист Новобузької райдержадміністрації від 19 лютого 2019 року № 729/01-27, 
постійна комісія обласної ради зазначає таке. 

Питання щодо забезпечення функціонування Новобузької загальноосвіт-
ньої школи №1 неодноразово порушувалося на засіданні постійної комісії 
обласної ради (рекомендації № 4 від 13 лютого 2018 року, рекомендації № 4 від 
30 травня 2018 року, рекомендації № 2 (п.2.1. ІІ абзац) від 22 серпня 2018 року, 
рекомендації № 3 від 31 січня 2019 року).  

Враховуючи вищезазначене, постійна комісія обласної ради 
 

ВИРІШИЛА: 
 
1. Зазначити, що питання відновлення будівлі Новобузької загальноосвіт-

ньої школи № 1 є актуальним, дуже важливим та таким, що потребує консолідації 
зусиль органів виконавчої влади та місцевого самоврядування всіх рівнів. 

Підтримати позицію щодо необхідності повноцінного функціонування 
Новобузької загальноосвітньої школи № 1 Новобузького району. 

2. Рекомендувати облдержадміністрації вжити дієвих заходів щодо 
відновлення роботи Новобузької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 
Новобузької районної ради, у тому числі розглянути питання щодо виділення 
коштів з обласного бюджету, як співфінансування, з метою проведення 
ремонтних робіт, залучення коштів державного бюджету, Фонду регіонального 
розвитку та інших джерел, не заборонених чинним законодавством. 

3. Повторно рекомендувати постійній комісії обласної ради з питань 
регіонального розвитку, планування, бюджету, фінансів та інвестицій 
розглянути питання щодо виділення коштів з обласного бюджету Миколаївської 
області, як співфінансування, на ремонт будівлі Новобузької загальноосвітньої 
школи № 1. 
 
Голова постійної комісії обласної ради                                                 Н.ІВАНОВА 

 



 

 

 

 
 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

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

 
Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 

 
від 19 березня 2019 року Миколаїв № 5 

 
Про лист Комітету з питань науки і освіти Верховної 
Ради України щодо визначення кандидатури для 
нагородження щорічною Премією Верховної Ради 
України педагогічним працівникам загальноосвітніх, 
професійно-технічних, дошкільних та позашкільних 
навчальних закладів  

 
Заслухавши та обговоривши інформацію із зазначеного питання, беручи до 

уваги лист Комітету з питань науки і освіти Верховної Ради України № 04-23/03-
105 від 30 січня 2019 року постійна комісія обласної ради        
 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Взяти до уваги, що на відзначення щорічною Премією Верховної Ради 
України у 2019 році від Миколаївської області запропоновано надати 
кандидатуру, що представляє систему дошкільної освіти. 

2. Зазначити, що необхідний пакет документів претендента на 
нагородження Премією Верховної України, у тому числі і відповідне рішення 
обласної ради,  необхідно подати до Комітету з питань освіти і науки Верховної 
Ради України до 20 серпня 2019 року. 

3. Направити лист, що надійшов від Комітету з питань науки і освіти 
Верховної Ради України на адресу облдержадміністрації для розгляду, 
проведення процедури висунення кандидатури  відповідно до Положення про 
щорічну Премію Верховної Ради України педагогічним працівникам 
загальноосвітніх, професійно-технічних, дошкільних та позашкільних 
навчальних закладів на відзначення Премією та внесення відповідних 
пропозицій щодо розгляду питання на засіданні постійної комісії обласної ради 
з подальшим розглядом на сесії обласної ради до 1 травня 2019 року.  
 

 
 
 
Голова постійної комісії обласної ради                                                 Н.ІВАНОВА 

 



 

 

 

 
 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

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

 
Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 

 
від 19 березня 2019 року Миколаїв № 6 

 
Про лист федерації вільної боротьби 
Миколаївської області "Єдність" щодо 
відкриття відділення вільної боротьби у 
Миколаївському вищому училищі фізичної 
культури і спорту 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію із зазначеного питання, беручи до 

уваги лист федерації вільної боротьби Миколаївської області "Єдність" щодо 
відкриття відділення вільної боротьби у Миколаївському вищому училищі 
фізичної культури і спорту постійна комісія обласної ради  
 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Рекомендувати облдержадміністрації розглянути можливість щодо 
відкриття відділення вільної боротьби у Миколаївському вищому училищі 
фізичної культури і спорту. 

2. Про результати розгляду проінформувати заявників і обласну раду у 
встановлений чинним законодавством строк. 
 

 
 
 
Голова постійної комісії обласної ради                                                 Н.ІВАНОВА 

 



 

 

 

 
 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

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

 
Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 

 
від 19 березня 2019 року Миколаїв № 7 

 
Про підтримку народного академічного жіночого 
хору імені Світлани Фоміних  
 

Заслухавши та обговоривши інформацію із зазначеного питання, беручи до 
уваги інформацію управління культури, національностей та релігій облдерж-
адміністрації, результати робочого засідання з вивчення питання щодо 
підтримки народного академічного жіночого хору імені Світлани Фоміних 
постійна комісія обласної ради  

 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Підтримати пропозицію щодо необхідності підтримки народного 
академічного жіночого хору імені Світлани Фоміних. 

Зазначити, що збереження народного академічного жіночого хору імені 
Світлани Фоміних сприятиме розвитку музичного мистецтва, культури в області 
та позитивному іміджу Миколаївської області. 

 
2. Рекомендувати облдержадміністрації, управлінню культури, 

національностей та релігій облдержадміністрації: 
розглянути можливість функціонування народного академічного жіночого 

хору імені Світлани Фоміних на базі Обласного палацу культури та  Миколаїв-
ського коледжу культури і мистецтв з виділенням додаткового фінансового 
ресурсу для забезпечення 25 посад артистів хорового колективу при внесенні 
змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2019 рік . 

 
 
 
Голова постійної комісії обласної ради                                                 Н.ІВАНОВА 

 



 

 

 

 
 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

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

 
Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 

 
від 19 березня 2019 року Миколаїв № 8 

 
Про забезпечення харчуванням дітей у  
комунальних закладах освіти області 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію з цього питання, постійна комісія 

обласної ради  
 

ВИРІШИЛА: 
 
1. Підтримати лист голови обласної ради до департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації щодо інформування обласної ради про забезпечення 
харчуванням дітей у комунальних закладах освіти області. 

2. Департаменту освіти і науки облдержадміністрації надати обласній раді 
до 27 березня 2019 року інформацію за 2018-2019 роки у розрізі комунальних 
закладів області галузі освіти щодо забезпечення харчуванням дітей у 
комунальних закладах освіти області, зокрема копії договорів на придбання 
продуктів харчування, інформацію стосовно норм харчування для відповідних 
категорій дітей тощо. 

 
 

 
 

 
 
Голова постійної комісії обласної ради                                                 Н.ІВАНОВА 
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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 19 березня 2019 року Миколаїв № 29 
 
Всього членів постійної комісії – 5. 
 
Присутні: 
 

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

Відсутні: Кравченко М.А. – у зв'язку зі смертю. 

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

  
Запрошені: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
У засіданні 
комісії взяли 
участь: 
 
 

Москаленко В.В. – голова обласної ради, 
Іваненко О. О. – в. о. начальника управління інформаційної 
діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, 
Гінкул В. М. – в.о. начальника управління молоді та спорту 
облдержадміністрації, 
Удовиченко О. О. – директор департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації,  
Димитров М. Ф. – начальник управління культури, 
національностей та релігій облдержадміністрації, 
Петраковський М. В. - заступник голови Новобузької райдерж-
адміністрації,  
Островська Т. А. - керівник народного академічного жіночого 
хору імені Світлани Фоміних, 
Матвєєв М. В. – президент федерації вільної боротьби 
Миколаївської області "Єдність", 
Мельніченко О. М. – директор Миколаївського вищого училища 
фізичної культури і спорту. 
 
Гаркавенко В.В. – голова Новобузької районної ради, 
Розуменко С.Г. – начальник відділу освіти Новобузької 
райдержадміністрації, 
Трофименко Алла Вікторівна – директор Новобузької ЗОШ № 1, 
Цимбал А.П. – помічник народного депутат України  
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Бриченка І.В. 
Кияновський О.С. – голова батьківського комітету Новобузької 
ЗОШ № 1, 
Воронін О.В. – член федерації вільної боротьби, 
Мицик С.В. – директор Миколаївського коледжу культури і 
мистецтв, 
засоби масової інформації. 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про хід виконання обласної Програми підтримки вітчизняного 
книговидання, книгорозповсюдження та популяризації української книги у 
Миколаївській області на 2017-2021 роки.  
         Доповідач: Іваненко Олена Олегівна – в. о. начальника управління 

інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 
облдержадміністрації. 

 
2. Про виконання Програми розвитку фізичної культури і спорту в 

Миколаївській області на 2014-2018 роки. 
         Доповідач: Гінкул Віктор Миколайович – в.о. начальника управління 

молоді та спорту облдержадміністрації. 

 
3. Про хід виконання рішень обласної ради від 27.07.2017 № 12 "Про 

надання згоди на безоплатну передачу нерухомого майна з державної власності 
у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської 
області" та від 12.04. 2018 №11 "Про внесення змін до рішення Миколаївської 
обласної ради від 27.07.2017 №12 "Про надання згоди на безоплатну передачу 
нерухомого  майна з державної власності у спільну власність територіальних 
громад сіл, селищ, міст Миколаївської області". 
         Доповідач: Гінкул Віктор Миколайович – в.о. начальника управління 

молоді та спорту облдержадміністрації. 
 
4. Про лист Новобузької районної державної адміністрації щодо виділення 

коштів з обласного бюджету як співфінансування з метою проведення 
ремонтних робіт Новобузької ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1. 
           Інформує: 

 
          Запрошені: 

Петраковський Михайло Васильович - заступник голови 
Новобузької райдержадміністрації  
Удовиченко Олена Олександрівна – директор 
департаменту освіти і науки облдержадміністрації. 

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

щодо визначення кандидатури для нагородження щорічною Премією 
Верховної Ради України педагогічним працівникам загальноосвітніх, 
професійно-технічних, дошкільних та позашкільних навчальних закладів. 
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           Інформує: Удовиченко Олена Олександрівна – директор 
департаменту освіти і науки облдержадміністрації. 

 
6. Про лист федерації вільної боротьби Миколаївської області "Єдність" 

щодо відкриття відділення вільної боротьби у Миколаївському вищому 
училищі фізичної культури і спорту. 
       Інформують: 

 
 
 
 

         Запрошені: 

Матвєєв Максим Віталійович – президент федерації 
вільної боротьби Миколаївської області "Єдність". 
Мельніченко Олександр Миколайович – директор 
Миколаївського вищого училища фізичної культури і 
спорту. 
Удовиченко Олена Олександрівна – директор 
департаменту освіти і науки облдержадміністрації. 
Гінкул Віктор Миколайович – в.о. начальника управління 
молоді та спорту облдержадміністрації. 

 

7. Про підтримку народного академічного жіночого хору імені Світлани 
Фоміних. 
       Інформують: 

 
         Запрошені: 

Димитров Михайло Федорович – начальник управління 
культури, національностей та релігій облдержадміністрації. 
Островська Тетяна Анатоліївна - керівник народного 
академічного жіночого хору імені Світлани Фоміних 

 
Головуючою запропоновано затвердити порядок денний. 

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

 
1. СЛУХАЛИ: Про хід виконання обласної Програми підтримки 

вітчизняного книговидання, книгорозповсюдження та популяризації 
української книги у Миколаївській області на 2017-2021 роки.  
         Доповідач: Іваненко Олена Олегівна – в. о. начальника управління 

інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 
облдержадміністрації. 

 
У обговоренні 
взяли участь: 

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

У ході обговорення головою комісії запропоновано доповнити проект 
рекомендацій пунктом 5 такого змісту: 

"Рекомендувати облдержадміністрації розглянути можливість збільшення 
фінансування на виконання заходів Програми підтримки вітчизняного 
книговидання, книгорозповсюдження та популяризації української книги у 
Миколаївській області на 2017-2021 роки до обсягів, передбачених зазначеною 
Програмою". 

 
Проведено голосування.  
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Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно, 
 

ВИРІШИЛИ: Рекомендації № 1 додаються. 
 

2. СЛУХАЛИ: Про виконання Програми розвитку фізичної культури і 
спорту в Миколаївській області на 2014-2018 роки. 
         Доповідач: Гінкул Віктор Миколайович – в.о. начальника управління 

молоді та спорту облдержадміністрації. 
 

У обговоренні 
взяли участь: 

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

У ході обговорення Іванова Н.В. порушила питання про інформування 
управлінням молоді та спорту щодо проблеми, порушеної депутатом обласної 
ради Талпою М.В. на двадцять четвертій позачерговій сесії обласної ради 
сьомого скликання, яка відбулася 21 грудня 2018 року про необхідність 
виділення коштів на ремонт та опалення душових і роздягалень у СДЮСШОР 
"Обласний яхт-клуб", акцентувавши увагу, що інформації з цього приводу не 
надходило. Голова постійної комісії запропонувала проінформувати депутата 
обласної ради Талпу М.В. та постійну комісію обласної ради щодо вжиття 
заходів та стану виконання вищезазначеного питання. 

Іванова Н.В., наголосивши на тому, що на адресу обласної ради продов-
жують надходити листи про виділення коштів на будівництво спортивних 
майданчиків, акцентувала увагу на необхідності включення до складу комісії з 
затвердження переліку спортивних об'єктів для будівництва спортивних 
майданчиків зі штучним покриттям, будівництво яких буде здійснюватися 
відповідно до обласної Програми розвитку фізичної культури і спорту в Мико-
лаївській області на 2019-2022 роки членів профільної комісії обласної ради. 

 

Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно, 
 

ВИРІШИЛИ: Рекомендації № 2 додаються. 
 

3. СЛУХАЛИ: Про хід виконання рішень обласної ради від 27.07.2017     
№ 12 "Про надання згоди на безоплатну передачу нерухомого майна з 
державної власності у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст 
Миколаївської області" та від 12.04. 2018 №11 "Про внесення змін до рішення 
Миколаївської обласної ради від 27.07.2017 №12 "Про надання згоди на 
безоплатну передачу нерухомого  майна з державної власності у спільну 
власність територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області". 
         Доповідач: Гінкул Віктор Миколайович – в.о. начальника управління 

молоді та спорту облдержадміністрації. 
 

У обговоренні 
взяли участь: 

Іванова Н. В., Чорний С.В., Гладун С. М., Невеселий В.В. 
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У ході обговорення голова постійної комісії запропонувала в.о. начальника 
управління молоді та спорту Гінкулу В.М. надати пропозиції щодо подальшої 
дії чи зняття з контролю вищезазначених рішень. 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно, 
 

ВИРІШИЛИ: Рекомендації № 3 додаються. 
 
4. СЛУХАЛИ: Про лист Новобузької районної державної адміністрації 

щодо виділення коштів з обласного бюджету як співфінансування з метою 
проведення ремонтних робіт Новобузької ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1. 
           Інформує: 

 
          Запрошені: 

Петраковський Михайло Васильович - заступник голови 
Новобузької райдержадміністрації  
Удовиченко Олена Олександрівна – директор 
департаменту освіти і науки облдержадміністрації. 

 
У обговоренні 
взяли участь: 

Іванова Н. В., Чорний С.В., Гладун С. М., Невеселий В.В., 
Москаленко В.В., Розуменко С.Г., Трофименко А.А., 
Гаркавенко В.В. 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно, 
 

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

України щодо визначення кандидатури для нагородження щорічною Премією 
Верховної Ради України педагогічним працівникам загальноосвітніх, 
професійно-технічних, дошкільних та позашкільних навчальних закладів. 
           Інформує: Удовиченко Олена Олександрівна – директор 

департаменту освіти і науки облдержадміністрації. 
  

У обговоренні 
взяли участь: 

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

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно, 
 

ВИРІШИЛИ: Рекомендації № 5 додаються. 
 
6. СЛУХАЛИ: Про лист федерації вільної боротьби Миколаївської області 

"Єдність" щодо відкриття відділення вільної боротьби у Миколаївському 
вищому училищі фізичної культури і спорту. 
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       Інформують: 
 
 
 
 

         Запрошені: 

Матвєєв Максим Віталійович – президент федерації 
вільної боротьби Миколаївської області "Єдність". 
Мельніченко Олександр Миколайович – директор 
Миколаївського вищого училища фізичної культури і 
спорту. 
Удовиченко Олена Олександрівна – директор 
департаменту освіти і науки облдержадміністрації. 
Гінкул Віктор Миколайович – в.о. начальника управління 
молоді та спорту облдержадміністрації. 

 
У обговоренні 
взяли участь: 

Іванова Н. В., Чорний С.В., Гладун С. М., Невеселий В.В., 
Москаленко В.В., Воронін О.В. 

У ході обговорення директору Миколаївського вищого училища фізичної 
культури і спорту спільно з управлінням молоді та спорту облдержадміністрації 
запропоновано проаналізувати стан розвитку всіх відділень у закладі, 
досягнення їх вихованців та надати пропозиції щодо оптимізації, звернувши 
увагу на ті види, спорту в яких є досягнення на світових змаганнях. 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: Рекомендації № 6 додаються. 
 
7. СЛУХАЛИ: Про підтримку народного академічного жіночого хору імені 

Світлани Фоміних. 
       Інформують: 

 
         Запрошені: 

Димитров Михайло Федорович – начальник управління 
культури, національностей та релігій облдержадміністрації. 
Островська Тетяна Анатоліївна - керівник народного 
академічного жіночого хору імені Світлани Фоміних 

 
У обговоренні 
взяли участь: 

Іванова Н. В., Чорний С.В., Гладун С. М., Невеселий В.В., 
Москаленко В.В., Мицик С.В. 
 

Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно, 
 

ВИРІШИЛИ: Рекомендації № 7 додаються. 
 
У ході обговорення питань порядку денного голова обласної ради 

Москаленко В.В. порушила питання щодо забезпечення якісним та 
збалансованим харчуванням дітей у навчальних закладах області. 

 
8. СЛУХАЛИ: Про забезпечення харчуванням дітей у комунальних 

закладах освіти області. 
       Інформує: Москаленко Вікторія Вікторівна – голова обласної ради 
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У обговоренні 
взяли участь: 

Іванова Н. В., Чорний С.В., Гладун С. М., Невеселий В.В., 
Удовиченко О.О. 

 
Голова обласної ради Москаленко В.В. акцентувала увагу на необхідності 

взяти на жорсткий контроль питання якості харчування в закладах освіти 
області, враховуючи суспільний резонанс із забезпеченням якісним 
харчуванням дітей у м. Миколаєві. Голова обласної ради наголосила, що з 
обласного бюджету виділено 60 мільйонів гривень на організацію харчування в 
закладах освіти обласного підпорядкування, зазначила, що першочерговим 
завданням є контроль за їх використанням. Підтримала позицію департаменту 
освіти і науки облдержадміністрації щодо проведення перевірок харчування 
дітей у комунальних закладах області, які проводяться фахівцями 
департаменту, наголосила на необхідності їх продовження. Запропонувала 
членам постійної комісії підтримати лист, направлений на адресу департаменту 
освіти і науки облдержадміністрації з цього питання. 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно, 
 

ВИРІШИЛИ: Рекомендації № 8 додаються. 
 
Депутат Невеселий В.В. порушив питання щодо стану доріг, якими 

здійснюється підвіз дітей до навчальних закладів шкільними автобусами. 
Запитав, чи є у департаменті освіти і науки перелік найбільш проблемних доріг. 

Депутату запропоновано надати депутатське звернення до департаменту 
освіти  і науки з цього питання для отримання детальної інформації.  

 
На засіданні постійної комісії депутати були ознайомлені з листами 

департаменту освіти і науки облдержадміністрації  (від 11 березня 2019 року    
№ 1139/10/01-01.14) та Новобузького педагогічного коледжу (від 19 лютого 
2019 року № 45) стосовно розгляду та виконання рекомендацій постійної 
комісії № 3 від 31 січня 2019 року "Про ситуацію, що склалася із забезпеченням 
функціонування Новобузької загальноосвітньої школи №1". 

 
 
 
 
 
 
 
 

Голова постійної комісії обласної ради                                            Н. ІВАНОВА 
 
 
Секретар постійної комісії                                                                  С. ГЛАДУН 
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