
 

 

 

 

 

 

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 

 
 
14 травня 2019 року Миколаїв № 1 
 
 
Про дострокове припинення повноважень 
депутата Миколаївської обласної ради сьомого 
скликання 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, постійна комісія 
обласної ради 

 
 

ВИРІШИЛА:  
 
 
Внести питання на розгляд двадцять шостої позачергової сесії обласної 

ради сьомого скликання. 
 
 
 
 
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 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
14 травня 2019 року Миколаїв № 2 
 
 
Про визнання повноважень депутата 
Миколаївської обласної ради сьомого скликання 
замість того, який вибув 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, постійна комісія 
обласної ради 

 
 

ВИРІШИЛА:  
 
 
Внести питання на розгляд двадцять шостої позачергової сесії обласної 

ради сьомого скликання. 
 
 
 
 
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 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
14 травня 2019 року Миколаїв № 3 
 
 
Про внесення змін до складу постійних 
комісій обласної ради 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, постійна комісія 
обласної ради 

 
 

ВИРІШИЛА:  
 
 
Внести питання на розгляд двадцять шостої позачергової сесії обласної 

ради сьомого скликання. 
 
 
 
 
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 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
14 травня 2019 року Миколаїв № 4 
 
 
Про внесення змін до Антикорупційної 
програми Миколаївської обласної ради на 
2019-2021 роки 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, постійна комісія 
обласної ради 

 
 

ВИРІШИЛА:  
 
 
Внести питання на розгляд двадцять шостої позачергової сесії обласної 

ради сьомого скликання. 
 
 
 
 
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 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
14 травня 2019 року Миколаїв № 5 
 
 
Про присвоєння рангу посадової особи 
місцевого самоврядування заступнику 
голови обласної ради Кротову А.О. 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, постійна комісія 
обласної ради 

 
 

ВИРІШИЛА:  
 
 
Внести питання на розгляд двадцять шостої позачергової сесії обласної 

ради сьомого скликання. 
 
 
 
 
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 

 
В И С Н О В К И 

 
 
14 травня 2019 року Миколаїв № 6 
 
 
Про направлення на навчання заступника 
голови обласної ради Кротова А.О. 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, постійна комісія 
обласної ради 

 
 

ВИРІШИЛА:  
 
 
Внести питання на розгляд двадцять шостої позачергової сесії обласної 

ради сьомого скликання. 
 
 
 
 
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 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
14 травня 2019 року Миколаїв № 7 
 
 
Про інформацію щодо звільнення директора 
комунального підприємства «Госптех-
обслуговування» Миколаївської обласної ради 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, постійна комісія 
обласної ради 

 
 

ВИРІШИЛА:  
 
 
Внести питання на розгляд двадцять шостої позачергової сесії обласної 

ради сьомого скликання. 
 
 
 
 
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 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
14 травня 2019 року Миколаїв № 8 
 
 
Про призначення Могильова О.С. на посаду 
директора оздоровчого центру «Орлятко» 
Миколаївської обласної ради 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, враховуючи лист 
облдержадміністрації щодо внесення його на розгляд двадцять шостої сесії 
обласної ради, постійна комісія обласної ради 

 
 

ВИРІШИЛА: 
 
 
Внести питання на розгляд двадцять шостої позачергової сесії обласної 

ради сьомого скликання. 
 
 
 
 
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 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
14 травня 2019 року Миколаїв № 9 
 
 
Про призначення Щукіної Л.В. на посаду 
директора обласного Будинку художньої творчості
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, враховуючи лист 
облдержадміністрації щодо внесення його на розгляд двадцять шостої сесії 
обласної ради, постійна комісія обласної ради 

 
 

ВИРІШИЛА: 
 
 
Внести питання на розгляд двадцять шостої позачергової сесії обласної 

ради сьомого скликання. 
 
 
 
 
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 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
14 травня 2019 року Миколаїв № 10 
 
 
Про призначення Юрченко Л.Г. на посаду 
директора Миколаївського обласного центру 
науково-технічної творчості учнівської молоді 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, враховуючи лист 
облдержадміністрації щодо внесення його на розгляд двадцять шостої сесії 
обласної ради, постійна комісія обласної ради 

 
 

ВИРІШИЛА: 
 
 
Внести питання на розгляд двадцять шостої позачергової сесії обласної 

ради сьомого скликання. 
 
 
 
 
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 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
14 травня 2019 року Миколаїв № 11 
 
 
Про призначення Андрійчук Т.Г. на посаду 
директора Миколаївського обласного Центру 
туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, враховуючи лист 
облдержадміністрації щодо внесення його на розгляд двадцять шостої сесії 
обласної ради, постійна комісія обласної ради 

 
 

ВИРІШИЛА: 
 
 
Внести питання на розгляд двадцять шостої позачергової сесії обласної 

ради сьомого скликання. 
 
 
 
 
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 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
14 травня 2019 року Миколаїв № 12 
 
Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку 
освіти Миколаївської області на 2017-2021 роки 
 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, враховуючи лист 
облдержадміністрації щодо внесення його на розгляд двадцять шостої сесії 
обласної ради, постійна комісія обласної ради 

 
 

ВИРІШИЛА:  
 
 
Внести питання на розгляд двадцять шостої позачергової сесії обласної 

ради сьомого скликання. 
 
 
 
 
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 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
14 травня 2019 року Миколаїв № 13 
 
Про надання згоди на безоплатну передачу цілісних 
майнових комплексів закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти із державної власності у 
спільну власність територіальних громад сіл, селищ, 
міст Миколаївської області 
 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, враховуючи лист 
облдержадміністрації щодо внесення його на розгляд двадцять шостої сесії 
обласної ради, постійна комісія обласної ради 

 
 

ВИРІШИЛА:  
 
 
Винести питання на розгляд двадцять шостої позачергової сесії обласної 

ради сьомого скликання. 
 
 
 
 
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 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
14 травня 2019 року Миколаїв № 14 
 
Про надання згоди на безоплатне прийняття з 
державної у спільну власність територіальних 
громад сіл, селищ, міст Миколаївської області 
друкованої продукції Національної академії 
педагогічних наук України 
 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, враховуючи лист 
облдержадміністрації щодо внесення його на розгляд двадцять шостої сесії 
обласної ради, постійна комісія обласної ради 

 
 

ВИРІШИЛА:  
 
 
Внести питання на розгляд двадцять шостої позачергової сесії обласної 

ради сьомого скликання. 
 
 
 
 
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 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
14 травня 2019 року Миколаїв № 15 
 
Про висунення кандидатури на відзначення 
щорічною Премією Верховної Ради України 
педагогічних працівників 
 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, враховуючи лист 
облдержадміністрації щодо внесення його на розгляд двадцять шостої сесії 
обласної ради, постійна комісія обласної ради 

 
 

ВИРІШИЛА:  
 
 
Внести питання на розгляд двадцять шостої позачергової сесії обласної 

ради сьомого скликання. 
 
 
 
 
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 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
14 травня 2019 року Миколаїв № 16 
 
 
Про призначення Сироти А.А. на посаду 
директора Миколаївського коледжу 
музичного мистецтва 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, враховуючи лист 
облдержадміністрації щодо внесення його на розгляд двадцять шостої сесії 
обласної ради, постійна комісія обласної ради 

 
 

ВИРІШИЛА: 
 
 
Внести питання на розгляд двадцять шостої позачергової сесії обласної 

ради сьомого скликання. 
 
 
 
 
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 

 
В И С Н О В К И 

 
 
14 травня 2019 року Миколаїв № 17 
 
 
Про призначення Барни Ф.П. на посаду 
генерального директора комунального 
підприємства «Миколаївський міжнародний 
аеропорт» Миколаївської обласної ради 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, враховуючи лист 
облдержадміністрації щодо внесення його на розгляд двадцять шостої сесії 
обласної ради, постійна комісія обласної ради 

 
 

ВИРІШИЛА: 
 
 
Внести питання на розгляд двадцять шостої позачергової сесії обласної 

ради сьомого скликання. 
 
 
 
 
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 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
14 травня 2019 року Миколаїв № 18 
 
 
Про інформацію щодо звільнення 
директора регіонального ландшафтного 
парку «Приінгульський» 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, враховуючи лист 
облдержадміністрації щодо внесення його на розгляд двадцять шостої сесії 
обласної ради, постійна комісія обласної ради 

 
 

ВИРІШИЛА: 
 
 
Внести питання на розгляд двадцять шостої позачергової сесії обласної 

ради сьомого скликання з урахуванням висновків постійної комісії обласної 
ради з питань екології, охорони навколишнього середовища та використання 
природних ресурсів. 
 
 
 
 
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 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
14 травня 2019 року Миколаїв № 19 
 
Про внесення змін і доповнень до Комплексної 
програми охорони довкілля Миколаївської 
області на 2018-2020 роки 
 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, враховуючи лист 
облдержадміністрації щодо внесення його на розгляд двадцять шостої сесії 
обласної ради, постійна комісія обласної ради 

 
 

ВИРІШИЛА:  
 
 
Внести доопрацьований проект рішення на розгляд двадцять шостої 

позачергової сесії обласної ради сьомого скликання . 
 
 
 
 
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 

 
В И С Н О В К И 

 
 
14 травня 2019 року Миколаїв № 20 
 
Про перейменування об'єктів природно-
заповідного фонду місцевого значення, назви 
яких містять символіку комуністичного 
тоталітарного режиму 
 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, враховуючи лист 
облдержадміністрації щодо внесення його на розгляд двадцять шостої сесії 
обласної ради, постійна комісія обласної ради 

 
 

ВИРІШИЛА:  
 
 
Не виносити питання на розгляд двадцять шостої позачергової сесії 

обласної ради сьомого скликання. 
 

 
 
 
 
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 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
14 травня 2019 року Миколаїв № 21 
 
Про внесення змін до обласної Програми 
«Безба'рєрна Миколаївщина» на період до 
2020 року 
 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, враховуючи лист 
облдержадміністрації щодо внесення його на розгляд двадцять шостої сесії 
обласної ради, постійна комісія обласної ради 

 
 

ВИРІШИЛА:  
 
 
Внести питання на розгляд двадцять шостої позачергової сесії обласної 

ради сьомого скликання з урахуванням висновків постійної комісії обласної 
ради з питань соціальної політики, охорони здоров’я, материнства, дитинства, 
розвитку зон відпочинку та туризму. 
 
 
 
 
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 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
14 травня 2019 року Миколаїв № 22 
 
Про внесення змін до Комплексної програми 
соціального захисту населення «Турбота» на 
період до 2020 року 
 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, враховуючи лист 
облдержадміністрації щодо внесення його на розгляд двадцять шостої сесії 
обласної ради, постійна комісія обласної ради 

 
 

ВИРІШИЛА:  
 
 
Внести питання на розгляд двадцять шостої позачергової сесії обласної 

ради сьомого скликання з урахуванням висновків постійної комісії обласної 
ради з питань соціальної політики, охорони здоров’я, материнства, дитинства, 
розвитку зон відпочинку та туризму. 
 
 
 
 
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 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
14 травня 2019 року Миколаїв № 23 
 
Про внесення доповнень до Соціальної 
комплексної програми підтримки сім'ї та дітей, 
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 
чоловіків у Миколаївській області на 2017-2021 
роки 
 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, враховуючи лист 
облдержадміністрації щодо внесення його на розгляд двадцять шостої сесії 
обласної ради, постійна комісія обласної ради 

 
 

ВИРІШИЛА:  
 
 
Внести питання на розгляд двадцять шостої позачергової сесії обласної 

ради сьомого скликання з урахуванням висновків постійної комісії обласної 
ради з питань соціальної політики, охорони здоров’я, материнства, дитинства, 
розвитку зон відпочинку та туризму. 
 
 
 
 
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 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
14 травня 2019 року Миколаїв № 24 
 
Про затвердження Програми поліпшення стану 
безпеки, гігієни праці та виробничого середовища в 
Миколаївській області на 2019-2021 роки 
 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, враховуючи лист 
облдержадміністрації щодо внесення його на розгляд двадцять шостої сесії 
обласної ради, постійна комісія обласної ради 

 
 

ВИРІШИЛА:  
 
 
Внести питання на розгляд двадцять шостої позачергової сесії обласної 

ради сьомого скликання з урахуванням висновків постійної комісії обласної 
ради з питань соціальної політики, охорони здоров’я, материнства, дитинства, 
розвитку зон відпочинку та туризму. 
 
 
 
 
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 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
14 травня 2019 року Миколаїв № 25 
 
Про внесення змін до Порядку використання коштів, 
що надходять до місцевих бюджетів у порядку 
відшкодування втрат сільськогосподарського та 
лісогосподарського виробництва 
 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, враховуючи лист 
облдержадміністрації щодо внесення його на розгляд двадцять шостої сесії 
обласної ради, постійна комісія обласної ради 

 
 

ВИРІШИЛА:  
 
 
Внести питання на розгляд двадцять шостої позачергової сесії обласної 

ради сьомого скликання. 
 
 
 
 
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 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
14 травня 2019 року Миколаїв № 26 
 
Про внесення змін до Програми економічного і 
соціального розвитку Миколаївської області на 
2015-2017 роки «Миколаївщина-2017», строк дії 
якої продовжено на період до 2019 року включно 
 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, враховуючи лист 
облдержадміністрації щодо внесення його на розгляд двадцять шостої сесії 
обласної ради, постійна комісія обласної ради 

 
 

ВИРІШИЛА:  
 
 
Внести питання на розгляд двадцять шостої позачергової сесії обласної 

ради сьомого скликання з урахуванням висновків постійної комісії обласної 
ради з питань аграрної політики, земельних відносин та соціального розвитку 
села. 
 
 
 
 
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 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
14 травня 2019 року Миколаїв № 27 
 
Про внесення доповнень до Програми 
економічного і соціального розвитку Миколаївської 
області на 2015-2017 роки «Миколаївщина-2017», 
строк дії якої продовжено на період до 2019 року 
включно 
 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, враховуючи лист 
облдержадміністрації щодо внесення його на розгляд двадцять шостої сесії 
обласної ради, постійна комісія обласної ради 

 
 

ВИРІШИЛА:  
 
 
Внести питання на розгляд двадцять шостої позачергової сесії обласної 

ради сьомого скликання з урахуванням висновків постійної комісії обласної 
ради з питань регіонального розвитку, планування, бюджету, фінансів та 
інвестицій. 
 
 
 
 
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 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
14 травня 2019 року Миколаїв № 28 
 
Про внесення змін та доповнень до обласної 
Комплексної програми профілактики 
злочинності та вдосконалення системи захисту 
конституційних прав і свобод громадян у 
Миколаївській області на 2017-2021 роки 
 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, враховуючи лист 
облдержадміністрації щодо внесення його на розгляд двадцять шостої сесії 
обласної ради, постійна комісія обласної ради 

 
 

ВИРІШИЛА:  
 
 
Внести питання на розгляд двадцять шостої позачергової сесії обласної 

ради сьомого скликання. 
 
 
 
 
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 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
14 травня 2019 року Миколаїв № 29 
 
Про продовження строку дії на період до 2021 
року включно обласної Цільової програми 
територіальної оборони у Миколаївській 
області на 2017-2018 роки 
 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, враховуючи лист 
облдержадміністрації щодо внесення його на розгляд двадцять шостої сесії 
обласної ради, постійна комісія обласної ради 

 
 

ВИРІШИЛА:  
 
 
Внести питання на розгляд двадцять шостої позачергової сесії обласної 

ради сьомого скликання. 
 
 
 
 
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 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
14 травня 2019 року Миколаїв № 30 
 
Про затвердження містобудівної документації 
«Схема планування території Миколаївської 
області – внесення змін» 
 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, враховуючи лист 
облдержадміністрації щодо внесення його на розгляд двадцять шостої сесії 
обласної ради, постійна комісія обласної ради 

 
 

ВИРІШИЛА:  
 
 
Внести питання на розгляд двадцять шостої позачергової сесії обласної 

ради сьомого скликання з урахуванням висновків постійної комісії з питань 
житлово-комунального господарства, регулювання комунальної власності, 
приватизації та капітального будівництва. 
 
 
 
 
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 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
14 травня 2019 року Миколаїв № 31 
 
Про внесення змін до обласної Комплексної 
програми з розроблення (оновлення) містобудівної 
документації територій та створення 
(функціонування) служби містобудівного кадастру 
Миколаївської області на 2016-2020 роки 
 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, враховуючи лист 
облдержадміністрації щодо внесення його на розгляд двадцять шостої сесії 
обласної ради, постійна комісія обласної ради 

 
 

ВИРІШИЛА:  
 
 
Внести питання на розгляд двадцять шостої позачергової сесії обласної 

ради сьомого скликання з урахуванням висновків постійної комісії з питань 
житлово-комунального господарства, регулювання комунальної власності, 
приватизації та капітального будівництва. 
 
 
 
 
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 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
14 травня 2019 року Миколаїв № 32 
 
Про внесення змін та доповнень до обласної 
Цільової соціальної програми протидії ВІЛ-
інфекції/СНІДу на 2015-2018 роки, строк дії якої 
продовжено на період до 2019 року включно 
 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, враховуючи лист 
облдержадміністрації щодо внесення його на розгляд двадцять шостої сесії 
обласної ради, постійна комісія обласної ради 

 
 

ВИРІШИЛА:  
 
 
Внести питання на розгляд двадцять шостої позачергової сесії обласної 

ради сьомого скликання з урахуванням висновків постійної комісії з питань 
соціальної політики, охорони здоров’я, материнства, дитинства, розвитку зон 
відпочинку та туризму. 
 
 
 
 
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 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
14 травня 2019 року Миколаїв № 33 
 
Про затвердження звіту про виконання обласного 
бюджету Миколаївської області та резервного 
фонду непередбачених видатків за 2018 рік 
 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, враховуючи лист 
облдержадміністрації щодо внесення його на розгляд двадцять шостої сесії 
обласної ради, постійна комісія обласної ради 

 
 

ВИРІШИЛА:  
 
 
Внести питання на розгляд двадцять шостої позачергової сесії обласної 

ради сьомого скликання. 
 
 
 
 
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 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
14 травня 2019 року Миколаїв № 34 
 
Про реорганізацію Миколаївського обласного шкірно-
венерологічного диспансеру Миколаївської обласної 
ради шляхом перетворення у комунальне некомерційне 
підприємство «Миколаївський обласний шкірно-
венерологічний диспансер» Миколаївської обласної 
ради 
 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, враховуючи лист 
облдержадміністрації щодо внесення його на розгляд двадцять шостої сесії 
обласної ради, постійна комісія обласної ради 

 
 

ВИРІШИЛА:  
 
 
 
Внести питання на розгляд двадцять шостої позачергової сесії обласної 

ради сьомого скликання з урахуванням висновків постійної комісії з питань 
соціальної політики, охорони здоров’я, материнства, дитинства, розвитку зон 
відпочинку та туризму. 
 
 
 
 
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 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
14 травня 2019 року Миколаїв № 35 
 
Про реорганізацію та перейменування  
Миколаївського обласного протитуберкульозного 
диспансеру Миколаївської обласної ради шляхом 
перетворення у комунальне некомерційне 
підприємство «Миколаївський регіональний 
фтизіопульмонологічний медичний центр» 
Миколаївської обласної ради 
 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, враховуючи лист 
облдержадміністрації щодо внесення його на розгляд двадцять шостої сесії 
обласної ради, постійна комісія обласної ради 

 
 

ВИРІШИЛА:  
 
 
 
Внести питання на розгляд двадцять шостої позачергової сесії обласної 

ради сьомого скликання з урахуванням висновків постійної комісії з питань 
соціальної політики, охорони здоров’я, материнства, дитинства, розвитку зон 
відпочинку та туризму. 
 
 
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 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
14 травня 2019 року Миколаїв № 36 
 
Про реорганізацію Миколаївського обласного 
центру паліативної допомоги та інтегрованих 
послуг Миколаївської обласної ради шляхом 
перетворення у комунальне некомерційне 
підприємство «Миколаївський обласний центр 
паліативної допомоги та інтегрованих послуг» 
Миколаївської обласної ради 
 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, враховуючи лист 
облдержадміністрації щодо внесення його на розгляд двадцять шостої сесії 
обласної ради, постійна комісія обласної ради 

 
 

ВИРІШИЛА:  
 
 
 
Внести питання на розгляд двадцять шостої позачергової сесії обласної 

ради сьомого скликання з урахуванням висновків постійної комісії з питань 
соціальної політики, охорони здоров’я, материнства, дитинства, розвитку зон 
відпочинку та туризму. 
 
 
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 

 
В И С Н О В К И 

 
 
14 травня 2019 року Миколаїв № 37 
 
Про реорганізацію Миколаївського обласного 
клінічного госпіталю ветеранів війни 
Миколаївської обласної ради шляхом 
перетворення у комунальне некомерційне 
підприємство «Миколаївський обласний клінічний 
госпіталь ветеранів війни» Миколаївської обласної 
ради 
 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, враховуючи лист 
облдержадміністрації щодо внесення його на розгляд двадцять шостої сесії 
обласної ради, постійна комісія обласної ради 

 
 

ВИРІШИЛА:  
 
 
Внести питання на розгляд двадцять шостої позачергової сесії обласної 

ради сьомого скликання з урахуванням висновків постійної комісії з питань 
соціальної політики, охорони здоров’я, материнства, дитинства, розвитку зон 
відпочинку та туризму. 
 
 
 
 
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 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
14 травня 2019 року Миколаїв № 38 
 
Про реорганізацію Миколаївського обласного 
центру екстреної медичної допомоги та медицини 
катастроф Миколаївської обласної ради шляхом 
перетворення у комунальне некомерційне 
підприємство "Миколаївський обласний центр 
екстреної медичної допомоги та медицини 
катастроф" Миколаївської обласної ради 
 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, враховуючи лист 
облдержадміністрації щодо внесення його на розгляд двадцять шостої сесії 
обласної ради, постійна комісія обласної ради 

 
 

ВИРІШИЛА:  
 
 
 
Внести питання на розгляд двадцять шостої позачергової сесії обласної 

ради сьомого скликання з урахуванням висновків постійної комісії з питань 
соціальної політики, охорони здоров’я, материнства, дитинства, розвитку зон 
відпочинку та туризму. 
 
 
 
 
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 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
14 травня 2019 року Миколаїв № 39 
 
Про реорганізацію Миколаївської обласної 
клінічної лікарні Миколаївської обласної ради 
шляхом перетворення у комунальне некомерційне 
підприємство "Миколаївська обласна клінічна 
лікарня" Миколаївської обласної ради 
 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, враховуючи лист 
облдержадміністрації щодо внесення його на розгляд двадцять шостої сесії 
обласної ради, постійна комісія обласної ради 

 
 

ВИРІШИЛА:  
 
 
Внести питання на розгляд двадцять шостої позачергової сесії обласної 

ради сьомого скликання з урахуванням висновків постійної комісії з питань 
соціальної політики, охорони здоров’я, материнства, дитинства, розвитку зон 
відпочинку та туризму. 
 
 
 
 
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 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
14 травня 2019 року Миколаїв № 40 
 
Про перейменування та реорганізацію 
Миколаївського обласного онкологічного 
диспансеру Миколаївської обласної ради шляхом 
перетворення у комунальне некомерційне 
підприємство «Миколаївський обласний центр 
онкології» Миколаївської обласної ради 
 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, враховуючи лист 
облдержадміністрації щодо внесення його на розгляд двадцять шостої сесії 
обласної ради, постійна комісія обласної ради 

 
 

ВИРІШИЛА:  
 
 
 
Внести питання на розгляд двадцять шостої позачергової сесії обласної 

ради сьомого скликання з урахуванням висновків постійної комісії з питань 
соціальної політики, охорони здоров’я, материнства, дитинства, розвитку зон 
відпочинку та туризму. 
 
 
 
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 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
14 травня 2019 року Миколаїв № 41 
 
Про реорганізацію обласної офтальмологічної 
лікарні Миколаївської обласної ради шляхом 
перетворення у комунальне некомерційне 
підприємство «Обласна офтальмологічна 
лікарня» Миколаївської обласної ради 
 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, враховуючи лист 
облдержадміністрації щодо внесення його на розгляд двадцять шостої сесії 
обласної ради, постійна комісія обласної ради 

 
 

ВИРІШИЛА:  
 
 
Внести питання на розгляд двадцять шостої позачергової сесії обласної 

ради сьомого скликання з урахуванням висновків постійної комісії з питань 
соціальної політики, охорони здоров’я, материнства, дитинства, розвитку зон 
відпочинку та туризму. 
 
 
 
 
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 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
14 травня 2019 року Миколаїв № 42 
 
Про реорганізацію та перейменування 
Миколаївської обласної стоматологічної 
поліклініки Миколаївської обласної ради шляхом 
перетворення у комунальне некомерційне 
підприємство «Миколаївська обласна клінічна 
стоматологічна поліклініка» Миколаївської 
обласної ради 
 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, враховуючи лист 
облдержадміністрації щодо внесення його на розгляд двадцять шостої сесії 
обласної ради, постійна комісія обласної ради 

 
 

ВИРІШИЛА:  
 
 
 
Внести питання на розгляд двадцять шостої позачергової сесії обласної 

ради сьомого скликання з урахуванням висновків постійної комісії з питань 
соціальної політики, охорони здоров’я, материнства, дитинства, розвитку зон 
відпочинку та туризму. 
 
 
 
 
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 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
14 травня 2019 року Миколаїв № 43 
 
Про реорганізацію Миколаївської обласної станції 
переливання крові Миколаївської обласної ради 
шляхом перетворення у комунальне некомерційне 
підприємство «Миколаївська обласна станція 
переливання крові» Миколаївської обласної ради 
 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, враховуючи лист 
облдержадміністрації щодо внесення його на розгляд двадцять шостої сесії 
обласної ради, постійна комісія обласної ради 

 
 

ВИРІШИЛА:  
 
 
Внести питання на розгляд двадцять шостої позачергової сесії обласної 

ради сьомого скликання з урахуванням висновків постійної комісії з питань 
соціальної політики, охорони здоров’я, материнства, дитинства, розвитку зон 
відпочинку та туризму. 
 
 
 
 
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 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
14 травня 2019 року Миколаїв № 44 
 
Про реорганізацію Миколаївської обласної 
дитячої клінічної лікарні Миколаївської обласної 
ради шляхом перетворення у комунальне 
некомерційне підприємство «Миколаївська 
обласна дитяча клінічна лікарня» Миколаївської 
обласної ради 
 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, враховуючи лист 
облдержадміністрації щодо внесення його на розгляд двадцять шостої сесії 
обласної ради, постійна комісія обласної ради 

 
 

ВИРІШИЛА:  
 
 
 
Внести питання на розгляд двадцять шостої позачергової сесії обласної 

ради сьомого скликання з урахуванням висновків постійної комісії з питань 
соціальної політики, охорони здоров’я, материнства, дитинства, розвитку зон 
відпочинку та туризму. 
 
 
 
 
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 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
14 травня 2019 року Миколаїв № 45 
 
Про надання згоди на списання майна 
Миколаївської обласної клінічної лікарні 
Миколаївської обласної ради 
 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, враховуючи лист 
облдержадміністрації щодо внесення його на розгляд двадцять шостої сесії 
обласної ради, постійна комісія обласної ради 

 
 

ВИРІШИЛА:  
 
 
Внести питання на розгляд двадцять шостої позачергової сесії обласної 

ради сьомого скликання з урахуванням висновків постійної комісії з питань 
соціальної політики, охорони здоров’я, материнства, дитинства, розвитку зон 
відпочинку та туризму. 
 
 
 
 
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 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
14 травня 2019 року Миколаїв № 46 
 
Про надання згоди на списання майна 
обласної офтальмологічної лікарні 
Миколаївської обласної ради 
 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, враховуючи лист 
облдержадміністрації щодо внесення його на розгляд двадцять шостої сесії 
обласної ради, постійна комісія обласної ради 

 
 

ВИРІШИЛА:  
 
 
 
Внести питання на розгляд двадцять шостої позачергової сесії обласної 

ради сьомого скликання з урахуванням висновків постійної комісії з питань 
соціальної політики, охорони здоров’я, материнства, дитинства, розвитку зон 
відпочинку та туризму. 
 
 
 
 
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 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
14 травня 2019 року Миколаїв № 47 
 
Про внесення змін до рішення обласної ради від 
17 жовтня 2014 року № 8 «Про надання згоди на 
безоплатну передачу індивідуального визначеного 
майна зі спільної власності територіальних громад 
сіл, селищ, міст Миколаївської області у 
комунальну власність територіальних громад 
Миколаївської області» 
 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, враховуючи лист 
облдержадміністрації щодо внесення його на розгляд двадцять шостої сесії 
обласної ради, постійна комісія обласної ради 

 
 

ВИРІШИЛА:  
 
 
Внести питання на розгляд двадцять шостої позачергової сесії обласної 

ради сьомого скликання з урахуванням висновків постійної комісії з питань 
соціальної політики, охорони здоров’я, материнства, дитинства, розвитку зон 
відпочинку та туризму. 
 
 
 
 
 
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 

 
В И С Н О В К И 

 
 
14 травня 2019 року Миколаїв № 48 
 
Про надання згоди на безоплатну передачу 
індивідуально визначеного майна зі спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ 
Первомайського району 
 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, враховуючи лист 
облдержадміністрації щодо внесення його на розгляд двадцять шостої сесії 
обласної ради, постійна комісія обласної ради 

 
 

ВИРІШИЛА:  
 
 
Внести питання на розгляд двадцять шостої позачергової сесії обласної 

ради сьомого скликання з урахуванням висновків постійної комісії з питань 
соціальної політики, охорони здоров’я, материнства, дитинства, розвитку зон 
відпочинку та туризму. 
 
 
 
 
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 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
14 травня 2019 року Миколаїв № 49 
 
Про Звернення депутатів Миколаївської обласної 
ради до Кабінету Міністрів України, 
Міністерства охорони здоров’я України щодо 
створення п’ятого госпітального округу 
 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, враховуючи лист 
облдержадміністрації щодо внесення його на розгляд двадцять шостої сесії 
обласної ради, постійна комісія обласної ради 

 
 

ВИРІШИЛА:  
 
 
Внести питання на розгляд двадцять шостої позачергової сесії обласної 

ради сьомого скликання. 
 
 
 
 
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 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
14 травня 2019 року Миколаїв № 50 
 
 
Про виконання рішення обласної ради від 
05 лютого 2019 року № 17 «Про депутатський 
запит депутата обласної ради Закусілова А.» 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, постійна комісія 
обласної ради 

 
 

ВИРІШИЛА:  
 
 
Внести питання на розгляд двадцять шостої позачергової сесії обласної 

ради сьомого скликання. 
 
 
 
 
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 

 
В И С Н О В К И 

 
 
14 травня 2019 року Миколаїв № 51 
 
Про виконання заходів обласної Програми 
боротьби з онкологічними захворюваннями 
 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, враховуючи лист 
облдержадміністрації щодо внесення його на розгляд двадцять шостої сесії 
обласної ради, постійна комісія обласної ради 

 
 

ВИРІШИЛА:  
 
 
Підтримати висновки постійної комісії з питань соціальної політики, 

охорони здоров’я, материнства, дитинства, розвитку зон відпочинку та туризму 
з цього питання. 
 
 
 
 
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 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
14 травня 2019 року Миколаїв № 52 
 
Про внесення змін до рішення обласної ради від 
05 лютого 2019 року № 8 
 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, враховуючи лист 
облдержадміністрації щодо внесення його на розгляд двадцять шостої сесії 
обласної ради, постійна комісія обласної ради 

 
 

ВИРІШИЛА: 
 
 
Підтримати висновки профільної постійної комісії обласної ради з питань 

житлово-комунального господарства, регулювання комунальної власності, 
приватизації та капітального будівництва з цього питання. 
 
 
 
 
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 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
14 травня 2019 року Миколаїв № 53 
 
Про надання згоди на безоплатну передачу 
нерухомого майна, розташованого за адресою: м. 
Миколаїв, вул. Одеське шосе, 40 зі спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
Миколаївської області у комунальну власність 
територіальних громад сіл, селищ 
Миколаївського району для розміщення центру 
комплектування та соціальної підтримки 
Миколаївського району 
 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, враховуючи лист 
облдержадміністрації щодо внесення його на розгляд двадцять шостої сесії 
обласної ради, постійна комісія обласної ради 

 
 

ВИРІШИЛА:  
 
 
 
Внести питання на розгляд двадцять шостої позачергової сесії обласної 

ради сьомого скликання. 
 
 
 
Голова постійної комісії 
обласної ради                Н. ІВАНОВА 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань екології, охорони навколишнього   
середовища та використання природних ресурсів 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
14 травня 2019 року Миколаїв № 54 
 
Про оголошення ландшафтного заказника місцевого 
значення «Каньйон річки Чичиклія» у 
Веселинівському районі Миколаївської області 
 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, враховуючи лист 
облдержадміністрації щодо внесення його на розгляд двадцять шостої сесії 
обласної ради, рекомендації постійної комісії обласної ради з питань екології, 
охорони навколишнього середовища та використання природних ресурсів від 
21 лютого 2019 року № 4, постійна комісія обласної ради 

 
 

ВИРІШИЛА:  
 
 
Внести питання на розгляд двадцять шостої позачергової сесії обласної 

ради сьомого скликання з урахуванням висновків постійної комісії обласної 
ради з питань екології, охорони навколишнього середовища та використання 
природних ресурсів з цього питання. 
 
 
 
 
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 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
14 травня 2019 року Миколаїв № 55 
 
Про оголошення ландшафтного заказника 
місцевого значення «Лагодівський» у 
Казанківському районі Миколаївської області 
 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, враховуючи лист 
облдержадміністрації щодо внесення його на розгляд двадцять шостої сесії 
обласної ради, рекомендації постійної комісії обласної ради з питань екології, 
охорони навколишнього середовища та використання природних ресурсів від 
21 лютого 2019 року № 1, постійна комісія обласної ради 

 
 

ВИРІШИЛА:  
 
 
 
Внести питання на розгляд двадцять шостої позачергової сесії обласної 

ради сьомого скликання з урахуванням висновків постійної комісії обласної 
ради з питань екології, охорони навколишнього середовища та використання 
природних ресурсів з цього питання. 
 
 
 
 
 
 
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 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
14 травня 2019 року Миколаїв № 56 
 
Про оголошення ландшафтного заказника 
місцевого значення «Новобірзулівський» у 
Баштанському районі Миколаївської області 
 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, враховуючи лист 
облдержадміністрації щодо внесення його на розгляд двадцять шостої сесії 
обласної ради, рекомендації постійної комісії обласної ради з питань екології, 
охорони навколишнього середовища та використання природних ресурсів від 
21 лютого 2019 року № 2, постійна комісія обласної ради 

 
 

ВИРІШИЛА:  
 
 
Внести питання на розгляд двадцять шостої позачергової сесії обласної 

ради сьомого скликання з урахуванням висновків постійної комісії обласної 
ради з питань екології, охорони навколишнього середовища та використання 
природних ресурсів з цього питання. 
 
 
 
 
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 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
14 травня 2019 року Миколаїв № 57 
 
Про оголошення ландшафтного заказника 
місцевого значення «Сергіївський» у 
Братському районі Миколаївської області 
 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, враховуючи лист 
облдержадміністрації щодо внесення його на розгляд двадцять шостої сесії 
обласної ради, рекомендації постійної комісії обласної ради з питань екології, 
охорони навколишнього середовища та використання природних ресурсів від 
21 лютого 2019 року № 3, постійна комісія обласної ради 

 
 

ВИРІШИЛА:  
 
 
Внести питання на розгляд двадцять шостої позачергової сесії обласної 

ради сьомого скликання з урахуванням висновків постійної комісії обласної 
ради з питань екології, охорони навколишнього середовища та використання 
природних ресурсів з цього питання. 
 
 
 
 
 
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 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
14 травня 2019 року Миколаїв № 58 
 
Про оголошення ландшафтного заказника місцевого 
значення «Христофорівські плавні» у Баштанському 
районі Миколаївської області 
 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, враховуючи лист 
облдержадміністрації щодо внесення його на розгляд двадцять шостої сесії 
обласної ради, рекомендації постійної комісії обласної ради з питань екології, 
охорони навколишнього середовища та використання природних ресурсів від 
21 лютого 2019 року № 5, постійна комісія обласної ради 

 
 

ВИРІШИЛА:  
 
 
Внести питання на розгляд двадцять шостої позачергової сесії обласної 

ради сьомого скликання з урахуванням висновків постійної комісії обласної 
ради з питань екології, охорони навколишнього середовища та використання 
природних ресурсів з цього питання. 
 
 
 
 
 
 
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 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
14 травня 2019 року Миколаїв № 59 
 
Про призначення Синичків Х.М. на посаду КП 
"Миколаївська обласна друкарня" Миколаївської 
обласної ради 
 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, враховуючи лист 
облдержадміністрації щодо внесення його на розгляд двадцять шостої сесії 
обласної ради, рекомендації постійної комісії обласної ради з питань екології, 
охорони навколишнього середовища та використання природних ресурсів від 
21 лютого 2019 року № 5, постійна комісія обласної ради 

 
 

ВИРІШИЛА:  
 
 
Внести питання на розгляд двадцять шостої позачергової сесії обласної 

ради сьомого скликання. 
 
 
 
 
Голова постійної комісії 
обласної ради                Н. ІВАНОВА 



Проект 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

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

 
 
14 травня 2019 року 
Початок: 09.00 

Депутатська кімната 

 
 
1. Про дострокове припинення повноважень депутата Миколаївської 

обласної ради сьомого скликання. 
Доповідач: Кротов Андрій Олександрович – заступник голови обласної 

ради. 

 
2. Про визнання повноважень депутата Миколаївської обласної ради 

сьомого скликання замість того, який вибув. 
Доповідач: Кротов Андрій Олександрович – заступник голови обласної 

ради. 

 
3. Про внесення змін до складу постійних комісій обласної ради. 

Доповідач: Кротов Андрій Олександрович – заступник голови обласної 
ради. 

 
4. Про внесення змін до Антикорупційної програми Миколаївської 

обласної ради на 2019-2021 роки. 
Доповідач: Кротов Андрій Олександрович – заступник голови обласної 

ради. 

 
5. Про присвоєння рангу посадової особи місцевого самоврядування 

заступнику голови обласної ради Кротову А.О. 
Доповідач: Сєдова Олена Григорівна – начальник загального відділу 

виконавчого апарату обласної ради. 

 
6. Про направлення на навчання заступника голови обласної ради 

Кротова А.О. 
Доповідач: Сєдова Олена Григорівна – начальник загального відділу 

виконавчого апарату обласної ради. 

 
7. Про інформацію щодо звільнення директора комунального 

підприємства «Госптехобслуговування» Миколаївської обласної ради. 
Доповідач: Кротов Андрій Олександрович – заступник голови обласної 

ради. 
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8. Про призначення Могильова О.С. на посаду директора оздоровчого 
центру «Орлятко» Миколаївської обласної ради. 

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

 
9. Про призначення Щукіної Л.В. на посаду директора обласного Будинку 

художньої творчості. 
Доповідач: Удовиченко Олена Олександрівна – директор департаменту 

освіти і науки облдержадміністрації. 
 
10. Про призначення Юрченко Л.Г. на посаду директора Миколаївського 

обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді. 
Доповідач: Удовиченко Олена Олександрівна – директор департаменту 

освіти і науки облдержадміністрації. 
 
11. Про призначення Андрійчук Т.Г. на посаду директора Миколаївського 

обласного Центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді.  
Доповідач: Удовиченко Олена Олександрівна – директор департаменту 

освіти і науки облдержадміністрації. 
 
12. Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку освіти 

Миколаївської області на 2017-2021 роки. 
Доповідач: Удовиченко Олена Олександрівна – директор департаменту 

освіти і науки облдержадміністрації. 
 

13. Про надання згоди на безоплатну передачу цілісних майнових 
комплексів закладів професійної (професійно-технічної) освіти із державної 
власності у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст 
Миколаївської області. 

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

 
14. Про надання згоди на безоплатне прийняття з державної у спільну 

власність територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області 
друкованої продукції Національної академії педагогічних наук України. 

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

 
15. Про висунення кандидатури на відзначення щорічною Премією 

Верховної Ради України педагогічних працівників. 
Доповідач: Удовиченко Олена Олександрівна – директор департаменту 

освіти і науки облдержадміністрації. 
 



3 
 

16. Про призначення Сироти А.А. на посаду директора Миколаївського 
коледжу музичного мистецтва. 

Доповідач: Димитров Михайло Федорович - начальник управління 
культури, національностей та релігій облдержадміністрації. 

 
17. Про призначення Барни Ф.П. на посаду генерального директора 

комунального підприємства «Миколаївський міжнародний аеропорт» 
Миколаївської обласної ради.  

Доповідач: Склонний Микола Миколайович – виконувач обов’язків 
начальника управління інфраструктури 
облдержадміністрації. 

 
18. Про інформацію щодо звільнення директора регіонального 

ландшафтного парку «Приінгульський». 
Доповідач: Мац Дмитро Анатолійович – заступник начальника 

управління екології та природних ресурсів 
облдержадміністрації. 

 
19. Про внесення змін і доповнень до Комплексної програми охорони 

довкілля Миколаївської області на 2018-2020 роки.  
Доповідач: Мац Дмитро Анатолійович – заступник начальника 

управління екології та природних ресурсів 
облдержадміністрації. 

 
20. Про перейменування об'єктів природно-заповідного фонду місцевого 

значення, назви яких містять символіку комуністичного тоталітарного режиму. 
Доповідач: Мац Дмитро Анатолійович – заступник начальника 

управління екології та природних ресурсів 
облдержадміністрації. 

 
21. Про внесення змін до обласної Програми «Безба'рєрна 

Миколаївщина» на період до 2020 року.  
Доповідач: Єльчієва Оксана Русланівна - директор департаменту 

соціального захисту населення облдержадміністрації. 
 

22. Про внесення змін до Комплексної програми соціального захисту 
населення «Турбота» на період до 2020 року.  

Доповідач: Єльчієва Оксана Русланівна - директор департаменту 
соціального захисту населення облдержадміністрації. 

 
23. Про внесення доповнень до Соціальної комплексної програми 

підтримки сім'ї та дітей, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 
чоловіків у Миколаївській області на 2017-2021 роки. 
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Доповідач: Єльчієва Оксана Русланівна - директор департаменту 
соціального захисту населення облдержадміністрації. 

 
24. Про затвердження Програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці 

та виробничого середовища в Миколаївській області на 2019-2021 роки. 
Доповідач: Єльчієва Оксана Русланівна - директор департаменту 

соціального захисту населення облдержадміністрації. 
 

25. Про внесення змін до Порядку використання коштів, що надходять до 
місцевих бюджетів у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та 
лісогосподарського виробництва.  

Доповідач: Піскун Олена Віталіївна - директор департаменту 
агропромислового розвитку облдержадміністрації. 

 
26. Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку 

Миколаївської області на 2015-2017 роки «Миколаївщина-2017», строк дії якої 
продовжено на період до 2019 року включно. 

Доповідач: Піскун Олена Віталіївна - директор департаменту 
агропромислового розвитку облдержадміністрації. 

 
27. Про внесення доповнень до Програми економічного і соціального 

розвитку Миколаївської області на 2015-2017 роки «Миколаївщина-2017», 
строк дії якої продовжено на період до 2019 року включно.  

Доповідач: Машкова Лідія Пилипівна - заступник директора 
департаменту економічного розвитку та регіональної 
політики облдержадміністрації. 

 
28. Про внесення змін та доповнень до обласної Комплексної програми 

профілактики злочинності та вдосконалення системи захисту конституційних 
прав і свобод громадян у Миколаївській області на 2017-2021 роки. 

Доповідач: Фісун Роман Павлович - завідувач сектору взаємодії з 
правоохоронними органами та оборонної роботи апарату 
облдержадміністрації. 

 
29. Про продовження строку дії на період до 2021 року включно обласної 

Цільової програми територіальної оборони у Миколаївській області на        
2017-2018 роки. 

Доповідач: Фісун Роман Павлович - завідувач сектору взаємодії з 
правоохоронними органами та оборонної роботи апарату 
облдержадміністрації. 
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30. Про затвердження містобудівної документації «Схема планування 
території Миколаївської області – внесення змін». 

Доповідач: Григор'єва Світлана Кирилівна – в.о. начальника управління 
містобудування та архітектури облдержадміністрації. 

 
31. Про внесення змін до обласної Комплексної програми з розроблення 

(оновлення) містобудівної документації територій та створення 
(функціонування) служби містобудівного кадастру Миколаївської області на 
2016-2020 роки. 

Доповідач: Григор'єва Світлана Кирилівна – в.о. начальника управління 
містобудування та архітектури облдержадміністрації. 

 
32. Про внесення змін та доповнень до обласної Цільової соціальної 

програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2015-2018 роки, строк дії якої 
продовжено на період до 2019 року включно. 

Доповідач: Георгієв Павло Васильович - начальник управління охорони 
здоров’я облдержадміністрації. 

 
33. Про затвердження звіту про виконання обласного бюджету 

Миколаївської області та резервного фонду непередбачених видатків за        
2018 рік. 

Доповідач: Іщенко Вадим Павлович – директор департаменту фінансів 
облдержадміністрації. 

 
34. Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 

2019 рік. 
Доповідач: Іщенко Вадим Павлович – директор департаменту фінансів 

облдержадміністрації. 

 
35. Про реорганізацію Миколаївського обласного шкірно-

венерологічного диспансеру Миколаївської обласної ради шляхом 
перетворення у комунальне некомерційне підприємство «Миколаївський 
обласний шкірно-венерологічний диспансер» Миколаївської обласної ради.  

Доповідач: Георгієв Павло Васильович – начальник управління 
охорони здоров’я облдержадміністрації. 

 
36. Про реорганізацію та перейменування  Миколаївського обласного 

протитуберкульозного диспансеру Миколаївської обласної ради шляхом 
перетворення у комунальне некомерційне підприємство «Миколаївський 
регіональний фтизіопульмонологічний медичний центр» Миколаївської 
обласної ради. 

Доповідач: Георгієв Павло Васильович – начальник управління 
охорони здоров’я облдержадміністрації. 
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37. Про реорганізацію Миколаївського обласного центру паліативної 
допомоги та інтегрованих послуг Миколаївської обласної ради шляхом 
перетворення у комунальне некомерційне підприємство «Миколаївський 
обласний центр паліативної допомоги та інтегрованих послуг» Миколаївської 
обласної ради. 

Доповідач: Георгієв Павло Васильович – начальник управління 
охорони здоров’я облдержадміністрації. 

 
38. Про реорганізацію Миколаївського обласного клінічного госпіталю 

ветеранів війни Миколаївської обласної ради шляхом перетворення у 
комунальне некомерційне підприємство «Миколаївський обласний клінічний 
госпіталь ветеранів війни» Миколаївської обласної ради. 

Доповідач: Георгієв Павло Васильович – начальник управління 
охорони здоров’я облдержадміністрації. 

 
39. Про реорганізацію Миколаївського обласного центру екстреної 

медичної допомоги та медицини катастроф Миколаївської обласної ради 
шляхом перетворення у комунальне некомерційне підприємство 
«Миколаївський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини 
катастроф» Миколаївської обласної ради.  

Доповідач: Георгієв Павло Васильович – начальник управління 
охорони здоров’я облдержадміністрації. 

 
40. Про реорганізацію Миколаївської обласної клінічної лікарні 

Миколаївської обласної ради шляхом перетворення у комунальне некомерційне 
підприємство «Миколаївська обласна клінічна лікарня» Миколаївської обласної 
ради. 

Доповідач: Георгієв Павло Васильович – начальник управління 
охорони здоров’я облдержадміністрації. 

 
41. Про перейменування та реорганізацію Миколаївського обласного 

онкологічного диспансеру Миколаївської обласної ради шляхом перетворення 
у комунальне некомерційне підприємство «Миколаївський обласний центр 
онкології» Миколаївської обласної ради. 

Доповідач: 
 

Георгієв Павло Васильович – начальник управління 
охорони здоров’я облдержадміністрації. 

 
42. Про реорганізацію обласної офтальмологічної лікарні Миколаївської 

обласної ради шляхом перетворення у комунальне некомерційне підприємство 
«Обласна офтальмологічна лікарня» Миколаївської обласної ради. 

Доповідач: Георгієв Павло Васильович – начальник управління 
охорони здоров’я облдержадміністрації. 

 
43. Про реорганізацію та перейменування Миколаївської обласної 

стоматологічної поліклініки Миколаївської обласної ради шляхом 
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перетворення у комунальне некомерційне підприємство «Миколаївська обласна 
клінічна стоматологічна поліклініка» Миколаївської обласної ради. 

Доповідач: Георгієв Павло Васильович – начальник управління охорони 
здоров’я облдержадміністрації. 

 
44. Про реорганізацію Миколаївської обласної станції переливання крові 

Миколаївської обласної ради шляхом перетворення у комунальне некомерційне 
підприємство «Миколаївська обласна станція переливання крові» 
Миколаївської обласної ради. 

Доповідач: Георгієв Павло Васильович – начальник управління охорони 
здоров’я облдержадміністрації. 

 
45. Про реорганізацію Миколаївської обласної дитячої клінічної лікарні 

Миколаївської обласної ради шляхом перетворення у комунальне некомерційне 
підприємство «Миколаївська обласна дитяча клінічна лікарня» Миколаївської 
обласної ради. 

Доповідач: Георгієв Павло Васильович – начальник управління охорони 
здоров’я облдержадміністрації. 

 
46. Про надання згоди на списання майна Миколаївської обласної 

клінічної лікарні Миколаївської обласної ради. 
Доповідач: Георгієв Павло Васильович – начальник управління охорони 

здоров’я облдержадміністрації. 
 

47. Про надання згоди на списання майна обласної офтальмологічної 
лікарні Миколаївської обласної ради. 

Доповідач: Георгієв Павло Васильович – начальник управління охорони 
здоров’я облдержадміністрації. 

 
48. Про внесення змін до рішення обласної ради від 17 жовтня 2014 року 

№ 8 «Про надання згоди на безоплатну передачу індивідуального визначеного 
майна зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
Миколаївської області у комунальну власність територіальних громад 
Миколаївської області». 

Доповідач: Георгієв Павло Васильович – начальник управління охорони 
здоров’я облдержадміністрації. 

 
49. Про надання згоди на безоплатну передачу індивідуально визначеного 

майна зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ Первомайського 
району. 

Доповідач: Георгієв Павло Васильович – начальник управління охорони 
здоров’я облдержадміністрації. 
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50. Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Кабінету 
Міністрів України, Міністерства охорони здоров’я України щодо створення 
п’ятого госпітального округу. 

Доповідач: Кротов Андрій Олександрович – заступник голови обласної 
ради. 

 
51. Про виконання рішення обласної ради від 05 лютого 2019 року № 17 

«Про депутатський запит депутата обласної ради Закусілова А.» 
Доповідач: Георгієв Павло Васильович – начальник управління охорони 

здоров’я облдержадміністрації. 

 
52. Про виконання заходів обласної Програми боротьби з онкологічними 

захворюваннями. 
Доповідач: Георгієв Павло Васильович – начальник управління охорони 

здоров’я облдержадміністрації. 

 
53. Про внесення змін до рішення обласної ради від 05 лютого 2019 року 

№ 8. 
Доповідач: Відіна Ольга Вікторівна - начальник управління з питань 

майна комунальної власності області департаменту 
економічного розвитку та регіональної політики 
облдержадміністрації. 

 
54. Про надання згоди на безоплатну передачу нерухомого майна, 

розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Одеське шосе, 40 зі спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області у 
комунальну власність територіальних громад сіл, селищ Миколаївського 
району для розміщення центру комплектування та соціальної підтримки 
Миколаївського району. 

Доповідач: Георгієв Павло Васильович – начальник управління охорони 
здоров’я облдержадміністрації 

 
55. Про оголошення ландшафтного заказника місцевого значення 

«Каньйон річки Чичиклія» у Веселинівському районі Миколаївської області.  

Доповідач: Мац Дмитро Анатолійович – заступник начальника управління 
екології та природних ресурсів облдержадміністрації. 

 
56. Про оголошення ландшафтного заказника місцевого значення 

«Лагодівський» у Казанківському районі Миколаївської області.  

Доповідач: Мац Дмитро Анатолійович – заступник начальника управління 
екології та природних ресурсів облдержадміністрації.рації 

 
57. Про оголошення ландшафтного заказника місцевого значення 

«Новобірзулівський» у Баштанському районі Миколаївської області.  
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Доповідач: Мац Дмитро Анатолійович – заступник начальника управління 
екології та природних ресурсів облдержадміністрації. 

 
58. Про оголошення ландшафтного заказника місцевого значення 

«Сергіївський» у Братському районі Миколаївської області.  

Доповідач: Мац Дмитро Анатолійович – заступник начальника управління 
екології та природних ресурсів облдержадміністрації.страції 

 
59. Про оголошення ландшафтного заказника місцевого значення 

«Христофорівські плавні» у Баштанському районі Миколаївської області 
Доповідач: Мац Дмитро Анатолійович – заступник начальника управління 

екології та природних ресурсів облдержадміністрації. 
 
60.  Про призначення Синичків Х.М. на посаду КП "Миколаївська 

обласна друкарня" Миколаївської обласної ради. 
Доповідач: Гладков Євген Леонідович – начальника управління житлово-

комунального господарства облдержадміністрації.  
 

Різне. 
Про передбачення в місцевих бюджетах коштів для забезпечення 

стимулювання роботи тренерсько-викладацького складу та фахівців дитячо-
юнацьких спортивних шкіл усіх типів.  

       Інформує: 
 

Запрошений: 
 

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

 
Про звернення громадянки Гуменюк Н. щодо ситуації, яка склалася у 

державному навчальному закладі "Вище професійне училище № 7". 
           Інформує: 
          Запрошені: 

Гуменюк Наталя Вікторівна - заявниця.  
Секкер Галина Олександрівна – в.о. директора державного 
навчального закладу "Вище професійне училище № 7". 
Удовиченко Олена Олександрівна – директор департаменту 
освіти і науки облдержадміністрації. 
Личко Ганна Володимирівна – начальник управління освіти 
Миколаївської міської ради.   

 
Про колективне звернення жителів села Поріччя щодо закриття 

Порічанської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Веселинівського району. 
           Інформує: 
          Запрошені: 

Піщанський Микола Вікторович - заявник. 
Румянцев Олександр Валерійович  - Веселинівський 
селищний голова.  
Удовиченко Олена Олександрівна – директор департаменту 
освіти і науки облдержадміністрації. 
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Про колективне звернення членів колективу комунального закладу 
"Загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів - центр загальної і профільної 
освіти та комплексної реабілітації" Миколаївської обласної ради. 
           Інформує: 
          Запрошені: 

Єфімако Володимир Олександрович- заявник. 
Лисенко Валерій Миколайович - директор комунального 
закладу "Загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів - 
центр загальної і профільної освіти та комплексної 
реабілітації" Миколаївської обласної ради. 
Удовиченко Олена Олександрівна – директор 
департаменту освіти і науки облдержадміністрації. 

 
Про лист управління молоді та спорту облдержадміністрації щодо 

сприяння у виділенні фінансового ресурсу для проведення ремонтних робіт у 
спортивному комплексі Миколаївської обласної комунальної комплексної 
спортивної школи. 
         Інформує: Гінкул Віктор Миколайович – в.о. начальника управління 

молоді та спорту облдержадміністрації. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
54. Про надання згоди на безоплатну передачу нерухомого майна, 

розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Одеське шосе, 40 зі спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області у 
комунальну власність територіальних громад сіл, селищ Миколаївського 
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району для розміщення центру комплектування та соціальної підтримки 
Миколаївського району. 

Доповідач: Георгієв Павло Васильович – начальник управління охорони 
здоров’я облдержадміністрації 

 
55. Про оголошення ландшафтного заказника місцевого значення 

«Каньйон річки Чичиклія» у Веселинівському районі Миколаївської області.  

Доповідач: Мац Дмитро Анатолійович – заступник начальника управління 
екології та природних ресурсів облдержадміністрації. 

 
56. Про оголошення ландшафтного заказника місцевого значення 

«Лагодівський» у Казанківському районі Миколаївської області.  

Доповідач: Мац Дмитро Анатолійович – заступник начальника управління 
екології та природних ресурсів облдержадміністрації.рації 

 
57. Про оголошення ландшафтного заказника місцевого значення 

«Новобірзулівський» у Баштанському районі Миколаївської області.  

Доповідач: Мац Дмитро Анатолійович – заступник начальника управління 
екології та природних ресурсів облдержадміністрації. 

 
58. Про оголошення ландшафтного заказника місцевого значення 

«Сергіївський» у Братському районі Миколаївської області.  

Доповідач: Мац Дмитро Анатолійович – заступник начальника управління 
екології та природних ресурсів облдержадміністрації.страції 

 
59. Про оголошення ландшафтного заказника місцевого значення 

«Христофорівські плавні» у Баштанському районі Миколаївської області 
Доповідач: Мац Дмитро Анатолійович – заступник начальника управління 

екології та природних ресурсів облдержадміністрації. 
 
60.  Про призначення Синичків Х.М. на посаду КП "Миколаївська обласна

друкарня" Миколаївської обласної ради. 
Доповідач: Гладков Євген Леонідович –начальника управління житлово-

комунального господарства облдержадміністрації.  
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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 14 травня 2019 року Миколаїв № 30 
 
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: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москаленко В.В. – голова обласної ради, 
Кротов А.О. – заступник голови обласної ради, 
Бонь В.В. – перший заступник голови облдержадміністрації, 
Гайдаржи В.В. - заступник голови облдержадміністрації, 
Трайтлі О.О. – заступник голови облдержадміністрації, 
Удовиченко О. О. – директор департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації,  
Димитров М. Ф. – начальник управління культури, національ-
ностей та релігій облдержадміністрації, 
Мац Д. А. – заступник начальника управління екології та 
природних ресурсів облдержадміністрації, 
Єльчієва О. Р. – директор департаменту соціального захисту 
населення облдержадміністрації, 
Піскун О. В. – директор департаменту агропромислового 
розвитку облдержадміністрації,  
Машкова Л. П. – заступник директора департаменту еконо-
мічного розвитку та регіональної політики облдержадміністрації, 
Фісун Р. П. – завідувач сектору взаємодії з правоохоронними 
органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації, 
Григор'єва С. К. – в.о. начальника управління містобудування та 
архітектури облдержадміністрації, 
Георгієв П. В. – начальник управління охорони здоров’я 
облдержадміністрації, 

 



2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
У засіданні 
комісії взяли 
участь: 
 
 
 
 
 

Іщенко В. П. – директор департаменту фінансів облдерж-
адміністрації, 
Відіна О. В. - начальник управління з питань майна комунальної 
власності області департаменту економічного розвитку та 
регіональної політики облдержадміністрації, 
Гладков Є. Л. – начальника управління житлово-комунального 
господарства облдержадміністрації, 
Гінкул В. М. – в.о. начальника управління молоді та спорту 
облдержадміністрації, 
Сєдова О. Г. – начальник загального відділу виконавчого апарату 
обласної ради, 
Могильов О.С. – претендент на посаду директора оздоровчого 
центру «Орлятко» Миколаївської обласної ради,  
ЩукінаЛ.В. – претендент на посаду директора обласного 
Будинку художньої творчості, 
Юрченко Л.Г. – претендент на посаду директора Миколаївського 
обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді, 
Андрійчук Т.Г. – претендент на посаду директора Миколаїв-
ського обласного Центру туризму, краєзнавства та екскурсій 
учнівської молоді, 
Токаренко М. О. - вихователь Березнегуватського закладу 
дошкільної освіти № 1 «Сонечко» 

Сирота А.А. – претендент на посаду директора Миколаївського 
коледжу музичного мистецтва, 
Гуменюк Н. В. – заявниця, 
Секкер Г. О. – в.о. директора державного навчального закладу 
"Вище професійне училище № 7", 
Личко Г. В. – начальник управління освіти Миколаївської міської 
ради (присутні Іванова Л.І. – заступник начальника управління 
освіти Миколаївської міської ради, Курдиш Н.М. – начальник 
відділу кадрів управління освіти Миколаївської міської ради), 
Єфімака В. О. – заявник, 
Лисенко В. М. - директор комунального закладу "Загальноосвіт-
ня школа-інтернат І-ІІІ ступенів - центр загальної і профільної 
освіти та комплексної реабілітації" Миколаївської обласної ради, 
засоби масової інформації, 
 
Кухта І.В. – депутат обласної ради, 
Вовненко Є.В. – депутат обласної ради, 
Комісарова Л.О. – заступник директора департаменту освіти  і 
науки облдержадміністрації, 
Зайченко О.М. – головний спеціаліст-юрисконсульт департа-
менту освіти і науки облдержадміністрації,   
Григор'єва В.В. – бухгалтер-ревізор централізованої бухгалтерії, 
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Не з'явилися 
на засідання 
постійної 
комісії: 

Кравченко Л.О. – вчитель англійської мови загальноосвітньої 
школи-інтернату, 
Дзюбас О.В. – вчитель початкових класів загальноосвітньої 
школи-інтернату, 
Воротинцева Т.В. – вихователь загальноосвітньої школи-
інтернату, 
Чеберяк О.В. – вихователь загальноосвітньої школи-інтернату, 
Корсак О.Г. – радник голови обласної ради. 
 
Піщанський М. В. - заявник. 
Румянцев О. В.  - Веселинівський селищний голова. 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про дострокове припинення повноважень депутата Миколаївської 
обласної ради сьомого скликання. 

Доповідач: Кротов Андрій Олександрович – заступник голови обласної 
ради. 

 
2. Про визнання повноважень депутата Миколаївської обласної ради 

сьомого скликання замість того, який вибув. 
Доповідач: Кротов Андрій Олександрович – заступник голови обласної 

ради. 

 
3. Про внесення змін до складу постійних комісій обласної ради. 

Доповідач: Кротов Андрій Олександрович – заступник голови обласної 
ради. 

 
4. Про внесення змін до Антикорупційної програми Миколаївської 

обласної ради на 2019-2021 роки. 
Доповідач: Кротов Андрій Олександрович – заступник голови обласної 

ради. 

 
5. Про присвоєння рангу посадової особи місцевого самоврядування 

заступнику голови обласної ради Кротову А.О. 
Доповідач: Сєдова Олена Григорівна – начальник загального відділу 

виконавчого апарату обласної ради. 

 
6. Про направлення на навчання заступника голови обласної ради 

Кротова А.О. 
Доповідач: Сєдова Олена Григорівна – начальник загального відділу 

виконавчого апарату обласної ради. 
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7. Про інформацію щодо звільнення директора комунального 

підприємства «Госптехобслуговування» Миколаївської обласної ради. 
Доповідач: Кротов Андрій Олександрович – заступник голови обласної 

ради. 
 
8. Про призначення Могильова О.С. на посаду директора оздоровчого 

центру «Орлятко» Миколаївської обласної ради. 
Доповідач: Удовиченко Олена Олександрівна – директор департаменту 

освіти і науки облдержадміністрації. 
 
9. Про призначення Щукіної Л.В. на посаду директора обласного Будинку 

художньої творчості. 
Доповідач: Удовиченко Олена Олександрівна – директор департаменту 

освіти і науки облдержадміністрації. 
 
10. Про призначення Юрченко Л.Г. на посаду директора Миколаївського 

обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді. 
Доповідач: Удовиченко Олена Олександрівна – директор департаменту 

освіти і науки облдержадміністрації. 
 
11. Про призначення Андрійчук Т.Г. на посаду директора Миколаївського 

обласного Центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді.  
Доповідач: Удовиченко Олена Олександрівна – директор департаменту 

освіти і науки облдержадміністрації. 
 
12. Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку освіти 

Миколаївської області на 2017-2021 роки. 
Доповідач: Удовиченко Олена Олександрівна – директор департаменту 

освіти і науки облдержадміністрації. 
 

13. Про надання згоди на безоплатну передачу цілісних майнових 
комплексів закладів професійної (професійно-технічної) освіти із державної 
власності у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст 
Миколаївської області. 

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

 
14. Про надання згоди на безоплатне прийняття з державної у спільну 

власність територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області 
друкованої продукції Національної академії педагогічних наук України. 

Доповідач: Удовиченко Олена Олександрівна – директор департаменту 
освіти і науки облдержадміністрації. 
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15. Про висунення кандидатури на відзначення щорічною Премією 

Верховної Ради України педагогічних працівників. 
Доповідач: Удовиченко Олена Олександрівна – директор департаменту 

освіти і науки облдержадміністрації. 
 
16. Про призначення Сироти А.А. на посаду директора Миколаївського 

коледжу музичного мистецтва. 
Доповідач: Димитров Михайло Федорович - начальник управління 

культури, національностей та релігій облдержадміністрації. 
 
17. Про призначення Барни Ф.П. на посаду генерального директора 

комунального підприємства «Миколаївський міжнародний аеропорт» 
Миколаївської обласної ради.  

Доповідач: Гайдаржи Валентин Васильович – заступник голови 
облдержадміністрації. 

 
18. Про інформацію щодо звільнення директора регіонального 

ландшафтного парку «Приінгульський». 
Доповідач: Мац Дмитро Анатолійович – заступник начальника 

управління екології та природних ресурсів 
облдержадміністрації. 

 
19. Про внесення змін і доповнень до Комплексної програми охорони 

довкілля Миколаївської області на 2018-2020 роки.  
Доповідач: Мац Дмитро Анатолійович – заступник начальника 

управління екології та природних ресурсів 
облдержадміністрації. 

 
20. Про перейменування об'єктів природно-заповідного фонду місцевого 

значення, назви яких містять символіку комуністичного тоталітарного режиму. 
Доповідач: Мац Дмитро Анатолійович – заступник начальника 

управління екології та природних ресурсів 
облдержадміністрації. 

 
21. Про внесення змін до обласної Програми «Безба'рєрна 

Миколаївщина» на період до 2020 року.  
Доповідач: Єльчієва Оксана Русланівна - директор департаменту 

соціального захисту населення облдержадміністрації. 
 

22. Про внесення змін до Комплексної програми соціального захисту 
населення «Турбота» на період до 2020 року.  

Доповідач: Єльчієва Оксана Русланівна - директор департаменту 
соціального захисту населення облдержадміністрації. 
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23. Про внесення доповнень до Соціальної комплексної програми 
підтримки сім'ї та дітей, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 
чоловіків у Миколаївській області на 2017-2021 роки. 

 
Доповідач: Єльчієва Оксана Русланівна - директор департаменту 

соціального захисту населення облдержадміністрації. 
 

24. Про затвердження Програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці 
та виробничого середовища в Миколаївській області на 2019-2021 роки. 

Доповідач: Єльчієва Оксана Русланівна - директор департаменту 
соціального захисту населення облдержадміністрації. 

 
25. Про внесення змін до Порядку використання коштів, що надходять до 

місцевих бюджетів у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та 
лісогосподарського виробництва.  

Доповідач: Піскун Олена Віталіївна - директор департаменту 
агропромислового розвитку облдержадміністрації. 

 
26. Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку 

Миколаївської області на 2015-2017 роки «Миколаївщина-2017», строк дії якої 
продовжено на період до 2019 року включно. 

Доповідач: Піскун Олена Віталіївна - директор департаменту 
агропромислового розвитку облдержадміністрації. 

 
27. Про внесення доповнень до Програми економічного і соціального 

розвитку Миколаївської області на 2015-2017 роки «Миколаївщина-2017», 
строк дії якої продовжено на період до 2019 року включно.  

Доповідач: Машкова Лідія Пилипівна - заступник директора 
департаменту економічного розвитку та регіональної 
політики облдержадміністрації. 

 
28. Про внесення змін та доповнень до обласної Комплексної програми 

профілактики злочинності та вдосконалення системи захисту конституційних 
прав і свобод громадян у Миколаївській області на 2017-2021 роки. 

Доповідач: Фісун Роман Павлович - завідувач сектору взаємодії з 
правоохоронними органами та оборонної роботи апарату 
облдержадміністрації. 

 
29. Про продовження строку дії на період до 2021 року включно обласної 

Цільової програми територіальної оборони у Миколаївській області на         
2017-2018 роки. 

Доповідач: Фісун Роман Павлович - завідувач сектору взаємодії з 
правоохоронними органами та оборонної роботи апарату 
облдержадміністрації. 
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30. Про затвердження містобудівної документації «Схема планування 
території Миколаївської області – внесення змін». 

Доповідач: Григор'єва С. К. – в.о. начальника управління містобуду-
вання та архітектури облдержадміністрації. 

 
31. Про внесення змін до обласної Комплексної програми з розроблення 

(оновлення) містобудівної документації територій та створення 
(функціонування) служби містобудівного кадастру Миколаївської області на 
2016-2020 роки. 

Доповідач: Григор'єва С. К. – в.о. начальника управління містобуду-
вання та архітектури облдержадміністрації. 

 
32. Про внесення змін та доповнень до обласної Цільової соціальної 

програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2015-2018 роки, строк дії якої 
продовжено на період до 2019 року включно. 

Доповідач: Георгієв Павло Васильович - начальник управління охорони 
здоров’я облдержадміністрації. 

 
33. Про затвердження звіту про виконання обласного бюджету 

Миколаївської області та резервного фонду непередбачених видатків за        
2018 рік. 

Доповідач: Іщенко Вадим Павлович – директор департаменту фінансів 
облдержадміністрації. 

 
34. Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 

2019 рік. 
Доповідач: Іщенко Вадим Павлович – директор департаменту фінансів 

облдержадміністрації. 

 
35. Про реорганізацію Миколаївського обласного шкірно-венерологіч-

ного диспансеру Миколаївської обласної ради шляхом перетворення у 
комунальне некомерційне підприємство «Миколаївський обласний шкірно-
венерологічний диспансер» Миколаївської обласної ради.  

Доповідач: Георгієв Павло Васильович – начальник управління 
охорони здоров’я облдержадміністрації. 

 
36. Про реорганізацію та перейменування  Миколаївського обласного 

протитуберкульозного диспансеру Миколаївської обласної ради шляхом 
перетворення у комунальне некомерційне підприємство «Миколаївський 
регіональний фтизіопульмонологічний медичний центр» Миколаївської 
обласної ради. 

Доповідач: Георгієв Павло Васильович – начальник управління 
охорони здоров’я облдержадміністрації. 
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37. Про реорганізацію Миколаївського обласного центру паліативної 
допомоги та інтегрованих послуг Миколаївської обласної ради шляхом 
перетворення у комунальне некомерційне підприємство «Миколаївський 
обласний центр паліативної допомоги та інтегрованих послуг» Миколаївської 
обласної ради. 

Доповідач: Георгієв Павло Васильович – начальник управління 
охорони здоров’я облдержадміністрації. 

 
38. Про реорганізацію Миколаївського обласного клінічного госпіталю 

ветеранів війни Миколаївської обласної ради шляхом перетворення у 
комунальне некомерційне підприємство «Миколаївський обласний клінічний 
госпіталь ветеранів війни» Миколаївської обласної ради. 

Доповідач: Георгієв Павло Васильович – начальник управління 
охорони здоров’я облдержадміністрації. 

 
39. Про реорганізацію Миколаївського обласного центру екстреної 

медичної допомоги та медицини катастроф Миколаївської обласної ради 
шляхом перетворення у комунальне некомерційне підприємство 
«Миколаївський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини 
катастроф» Миколаївської обласної ради.  

Доповідач: Георгієв Павло Васильович – начальник управління 
охорони здоров’я облдержадміністрації. 

 
40. Про реорганізацію Миколаївської обласної клінічної лікарні 

Миколаївської обласної ради шляхом перетворення у комунальне некомерційне 
підприємство «Миколаївська обласна клінічна лікарня» Миколаївської обласної 
ради. 

Доповідач: Георгієв Павло Васильович – начальник управління 
охорони здоров’я облдержадміністрації. 

 
41. Про перейменування та реорганізацію Миколаївського обласного 

онкологічного диспансеру Миколаївської обласної ради шляхом перетворення 
у комунальне некомерційне підприємство «Миколаївський обласний центр 
онкології» Миколаївської обласної ради. 

Доповідач: 
 

Георгієв Павло Васильович – начальник управління 
охорони здоров’я облдержадміністрації. 

 
42. Про реорганізацію обласної офтальмологічної лікарні Миколаївської 

обласної ради шляхом перетворення у комунальне некомерційне підприємство 
«Обласна офтальмологічна лікарня» Миколаївської обласної ради. 

Доповідач: Георгієв Павло Васильович – начальник управління 
охорони здоров’я облдержадміністрації. 
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43. Про реорганізацію та перейменування Миколаївської обласної 

стоматологічної поліклініки Миколаївської обласної ради шляхом 
перетворення у комунальне некомерційне підприємство «Миколаївська обласна 
клінічна стоматологічна поліклініка» Миколаївської обласної ради. 

Доповідач: Георгієв Павло Васильович – начальник управління охорони 
здоров’я облдержадміністрації. 

 
44. Про реорганізацію Миколаївської обласної станції переливання крові 

Миколаївської обласної ради шляхом перетворення у комунальне некомерційне 
підприємство «Миколаївська обласна станція переливання крові» 
Миколаївської обласної ради. 

Доповідач: Георгієв Павло Васильович – начальник управління охорони 
здоров’я облдержадміністрації. 

 
45. Про реорганізацію Миколаївської обласної дитячої клінічної лікарні 

Миколаївської обласної ради шляхом перетворення у комунальне некомерційне 
підприємство «Миколаївська обласна дитяча клінічна лікарня» Миколаївської 
обласної ради. 

Доповідач: Георгієв Павло Васильович – начальник управління охорони 
здоров’я облдержадміністрації. 

 
46. Про надання згоди на списання майна Миколаївської обласної 

клінічної лікарні Миколаївської обласної ради. 
Доповідач: Георгієв Павло Васильович – начальник управління охорони 

здоров’я облдержадміністрації. 
 

47. Про надання згоди на списання майна обласної офтальмологічної 
лікарні Миколаївської обласної ради. 

Доповідач: Георгієв Павло Васильович – начальник управління охорони 
здоров’я облдержадміністрації. 

 
 

48. Про внесення змін до рішення обласної ради від 17 жовтня 2014 року 
№ 8 «Про надання згоди на безоплатну передачу індивідуального визначеного 
майна зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
Миколаївської області у комунальну власність територіальних громад 
Миколаївської області». 

Доповідач: Георгієв Павло Васильович – начальник управління охорони 
здоров’я облдержадміністрації. 
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49. Про надання згоди на безоплатну передачу індивідуально визначеного 
майна зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ Первомайського 
району. 

Доповідач: Георгієв Павло Васильович – начальник управління охорони 
здоров’я облдержадміністрації. 

 
50. Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Кабінету 

Міністрів України, Міністерства охорони здоров’я України щодо створення 
п’ятого госпітального округу. 

Доповідач: Кротов Андрій Олександрович – заступник голови обласної 
ради. 

 
51. Про виконання рішення обласної ради від 05 лютого 2019 року № 17 

«Про депутатський запит депутата обласної ради Закусілова А.» 
Доповідач: Георгієв Павло Васильович – начальник управління охорони 

здоров’я облдержадміністрації. 

 
52. Про виконання заходів обласної Програми боротьби з онкологічними 

захворюваннями. 
Доповідач: Георгієв Павло Васильович – начальник управління охорони 

здоров’я облдержадміністрації. 

 
53. Про внесення змін до рішення обласної ради від 05 лютого 2019 року 

№ 8. 
Доповідач: Відіна Ольга Вікторівна - начальник управління з питань 

майна комунальної власності області департаменту 
економічного розвитку та регіональної політики 
облдержадміністрації. 

 
54. Про надання згоди на безоплатну передачу нерухомого майна, розта-

шованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Одеське шосе, 40 зі спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області у комунальну 
власність територіальних громад сіл, селищ Миколаївського району для 
розміщення центру комплектування та соціальної підтримки Миколаївського 
району. 

Доповідач: Георгієв Павло Васильович – начальник управління охорони 
здоров’я облдержадміністрації 

 
55. Про оголошення ландшафтного заказника місцевого значення «Кань-

йон річки Чичиклія» у Веселинівському районі Миколаївської області.  

Доповідач: Мац Дмитро Анатолійович – заступник начальника управління 
екології та природних ресурсів облдержадміністрації. 
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56. Про оголошення ландшафтного заказника місцевого значення «Лаго-
дівський» у Казанківському районі Миколаївської області.  

Доповідач: Мац Дмитро Анатолійович – заступник начальника управління 
екології та природних ресурсів облдержадміністрації.рації 

 
57. Про оголошення ландшафтного заказника місцевого значення «Ново-

бірзулівський» у Баштанському районі Миколаївської області.  

Доповідач: Мац Дмитро Анатолійович – заступник начальника управління 
екології та природних ресурсів облдержадміністрації. 

 
58. Про оголошення ландшафтного заказника місцевого значення «Сергіїв-

ський» у Братському районі Миколаївської області.  

Доповідач: Мац Дмитро Анатолійович – заступник начальника управління 
екології та природних ресурсів облдержадміністрації.страції 

 
59. Про оголошення ландшафтного заказника місцевого значення «Христо-

форівські плавні» у Баштанському районі Миколаївської області 
Доповідач: Мац Дмитро Анатолійович – заступник начальника управління 

екології та природних ресурсів облдержадміністрації. 
 
60. Про призначення Синичків Х.М. на посаду КП "Миколаївська обласна 

друкарня" Миколаївської обласної ради. 
Доповідач: Гладков Євген Леонідович –начальника управління житлово-

комунального господарства облдержадміністрації.  
 

Різне. 
Про передбачення в місцевих бюджетах коштів для забезпечення 

стимулювання роботи тренерсько-викладацького складу та фахівців дитячо-
юнацьких спортивних шкіл усіх типів.  

       Інформує: 
 

Запрошений: 
 

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

 
Про звернення громадянки Гуменюк Н. щодо ситуації, яка склалася у 

державному навчальному закладі "Вище професійне училище № 7". 
           Інформує: 
          Запрошені: 

Гуменюк Наталя Вікторівна - заявниця.  
Секкер Галина Олександрівна – в.о. директора державного 
навчального закладу "Вище професійне училище № 7". 
Удовиченко Олена Олександрівна – директор департаменту 
освіти і науки облдержадміністрації. 
Іванова Лариса Іванівна – заступник начальника управління 
освіти Миколаївської міської ради.   
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Про колективне звернення жителів села Поріччя щодо закриття 
Порічанської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Веселинівського району. 
           Інформує: 
          Запрошені: 

Піщанський Микола Вікторович - заявник. 
Румянцев Олександр Валерійович  - Веселинівський 
селищний голова.  
Удовиченко Олена Олександрівна – директор департаменту 
освіти і науки облдержадміністрації. 

 
Про колективне звернення членів колективу комунального закладу 

"Загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів - центр загальної і профільної 
освіти та комплексної реабілітації" Миколаївської обласної ради. 
           Інформує: 
          Запрошені: 

Єфімако Володимир Олександрович- заявник. 
Лисенко Валерій Миколайович - директор комунального 
закладу "Загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів - 
центр загальної і профільної освіти та комплексної 
реабілітації" Миколаївської обласної ради. 
Удовиченко Олена Олександрівна – директор 
департаменту освіти і науки облдержадміністрації. 

 
Про лист управління молоді та спорту облдержадміністрації щодо 

сприяння у виділенні фінансового ресурсу для проведення ремонтних робіт у 
спортивному комплексі Миколаївської обласної комунальної комплексної 
спортивної школи. 
         Інформує: Гінкул Віктор Миколайович – в.о. начальника управління 

молоді та спорту облдержадміністрації. 
 
Головуючою запропоновано затвердити порядок денний. 

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

 
1. СЛУХАЛИ: 1. Про дострокове припинення повноважень депутата 

Миколаївської обласної ради сьомого скликання. 
Доповідач: Кротов Андрій Олександрович – заступник голови обласної 

ради. 
 

У обговоренні 
взяли участь: 

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

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно, 
 

ВИРІШИЛИ: Висновки № 1 додаються. 
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2. СЛУХАЛИ: Про визнання повноважень депутата Миколаївської 
обласної ради сьомого скликання замість того, який вибув. 

Доповідач: Кротов Андрій Олександрович – заступник голови обласної 
ради. 

 

У обговоренні 
взяли участь: 

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

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно, 
 

ВИРІШИЛИ: Висновки № 2 додаються. 
 

3. СЛУХАЛИ:  Про внесення змін до складу постійних комісій обласної 
ради. 

Доповідач: Кротов Андрій Олександрович – заступник голови обласної 
ради. 

 

У обговоренні 
взяли участь: 

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

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно, 
 

ВИРІШИЛИ: Висновки № 3 додаються. 
 

4. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Антикорупційної програми 
Миколаївської обласної ради на 2019-2021 роки. 

Доповідач: Кротов Андрій Олександрович – заступник голови обласної 
ради. 

 
У обговоренні 
взяли участь: 

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

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно, 
 

ВИРІШИЛИ: Висновки № 4 додаються. 
 

5. СЛУХАЛИ: Про присвоєння рангу посадової особи місцевого 
самоврядування заступнику голови обласної ради Кротову А.О. 

Доповідач: Сєдова Олена Григорівна – начальник загального відділу 
виконавчого апарату обласної ради. 
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У обговоренні 
взяли участь: 

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

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно, 
 

ВИРІШИЛИ: Висновки № 5 додаються. 
 

6. СЛУХАЛИ: Про направлення на навчання заступника голови обласної 
ради Кротова А.О. 

Доповідач: Сєдова Олена Григорівна – начальник загального відділу 
виконавчого апарату обласної ради. 

 
У обговоренні 
взяли участь: 

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

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно, 
 

ВИРІШИЛИ: Висновки № 6 додаються. 
 

7. СЛУХАЛИ: Про інформацію щодо звільнення директора комунального 
підприємства «Госптехобслуговування» Миколаївської обласної ради. 

Доповідач: Кротов Андрій Олександрович – заступник голови обласної 
ради. 

 
У обговоренні 
взяли участь: 

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

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно, 
 

ВИРІШИЛИ: Висновки № 7 додаються. 
 

8. СЛУХАЛИ: Про призначення Могильова О.С. на посаду директора 
оздоровчого центру «Орлятко» Миколаївської обласної ради. 

Доповідач: 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., 
Кухта І.В. 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: "за" – одноголосно, 
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ВИРІШИЛИ: Висновки № 8 додаються. 

 
9. СЛУХАЛИ: Про призначення Щукіної Л.В. на посаду директора 

обласного Будинку художньої творчості. 
Доповідач: 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: Висновки № 9 додаються. 
 

10. СЛУХАЛИ: Про призначення Юрченко Л.Г. на посаду директора 
Миколаївського обласного центру науково-технічної творчості учнівської 
молоді. 

Доповідач: 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: Висновки № 10 додаються. 
 

11. СЛУХАЛИ: Про призначення Андрійчук Т.Г. на посаду директора 
Миколаївського обласного Центру туризму, краєзнавства та екскурсій 
учнівської молоді.  

Доповідач: 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: Висновки № 11 додаються. 
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12. СЛУХАЛИ: Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку 
освіти Миколаївської області на 2017-2021 роки. 

Доповідач: 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., 
Кухта І.В., Гайдаржи В.В., Трайтлі О.О. 

У ході обговорення Іванова Н.В. порушила питання ремонту даху і 
системи опалення приміщення Миколаївського обласного інституту 
післядипломної освіти, запросила інформацію на наступне засідання постійної 
комісії обласної ради з цього питання. 

Іванова Н.В. запропонувала спільно з заступником голови 
облдержадміністрації Гайдаржи В.В. створити робочу групу з запрошенням 
фахівців структурних підрозділів облдержадміністрації з питання проведення 
ремонтних робіт та перспектив завершення робіт, де вони вже проходять у 
закладах освіти культури та фізичної культури і спорту. 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно, 
 

ВИРІШИЛИ: Висновки № 12 додаються. 
 
13. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на безоплатну передачу цілісних 

майнових комплексів закладів професійної (професійно-технічної) освіти із 
державної власності у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст 
Миколаївської області. 

Доповідач: 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" – 3 (Іванова Н.В., Чорний С.В., Гладун С.М.), 
"утрималися" – 1 (Невеселий В.В.). 
 

ВИРІШИЛИ: Висновки № 13 додаються. 
 

14. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на безоплатне прийняття з державної у 
спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської 
області друкованої продукції Національної академії педагогічних наук України. 

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

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

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно, 
 

ВИРІШИЛИ: Висновки № 14 додаються. 
 

15. СЛУХАЛИ: Про висунення кандидатури на відзначення щорічною 
Премією Верховної Ради України педагогічних працівників. 

Доповідач: 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., 
Кротов А.О. 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно, 
 

ВИРІШИЛИ: Висновки № 15 додаються. 
 

16. СЛУХАЛИ: Про призначення Сироти А.А. на посаду директора 
Миколаївського коледжу музичного мистецтва. 

Доповідач: Димитров Михайло Федорович - начальник управління 
культури, національностей та релігій облдержадміністрації. 

 
У обговоренні 
взяли участь: 

Іванова Н.В., Чорний С.В., Гладун С.М., Невеселий В.В., 
Кротов А.О., Бонь В.В. 

 
У ході обговорення депутат обласної ради Гладун С.М. порушила питання 

щодо необхідності термінового ремонту приміщення гуртожитку Миколаїв-
ського коледжу музичного мистецтва. Зазначила, що на галузь культури 
виділяється недостатнє фінансування. 

Іванова Н.В. знову наголосила на необхідності комплексного вирішення 
питання щодо ремонту закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту. 

Депутати Кротов А.О., Іванова Н.В., Гладун С.М. порушили питання щодо 
передачі, стану та охорони приміщення бувшого кінотеатру "Іскра". 

Гладун С.М. зазначила, що питання тривалий час ігнорується. Акцентувала 
увагу на необхідності виділення коштів при внесенні змін до обласного 
бюджету Миколаївської області на 2019 рік. 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно, 
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ВИРІШИЛИ: Висновки № 16 додаються. 
 
17. СЛУХАЛИ: Про призначення Барни Ф.П. на посаду генерального 

директора комунального підприємства «Миколаївський міжнародний 
аеропорт» Миколаївської обласної ради.  

Доповідач: Гайдаржи Валентин Васильович – заступник голови 
облдержадміністрації. 

 
У обговоренні 
взяли участь: 

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

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

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

ВИРІШИЛИ: Висновки № 17 додаються. 
 
18. СЛУХАЛИ: Про інформацію щодо звільнення директора регіонального 

ландшафтного парку «Приінгульський». 
Доповідач: Мац Дмитро Анатолійович – заступник начальника 

управління екології та природних ресурсів 
облдержадміністрації. 

 
У обговоренні 
взяли участь: 

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

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно, 
 

ВИРІШИЛИ: Висновки № 18 додаються. 
 
19. СЛУХАЛИ: Про внесення змін і доповнень до Комплексної програми 

охорони довкілля Миколаївської області на 2018-2020 роки.  
Доповідач: Мац Дмитро Анатолійович – заступник начальника 

управління екології та природних ресурсів 
облдержадміністрації. 

 
У обговоренні 
взяли участь: 

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

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно 

ВИРІШИЛИ: Висновки № 19 додаються. 
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20. СЛУХАЛИ: Про перейменування об'єктів природно-заповідного 

фонду місцевого значення, назви яких містять символіку комуністичного 
тоталітарного режиму. 

Доповідач: Мац Дмитро Анатолійович – заступник начальника 
управління екології та природних ресурсів 
облдержадміністрації. 

 
У обговоренні 
взяли участь: 

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

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: Висновки № 20 додаються. 
 
21. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до обласної Програми «Безба'рєрна 

Миколаївщина» на період до 2020 року.  
Доповідач: Єльчієва Оксана Русланівна - директор департаменту 

соціального захисту населення облдержадміністрації. 
 
У обговоренні 
взяли участь: 

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

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: Висновки № 21 додаються. 
 

22. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Комплексної програми соціального 
захисту населення «Турбота» на період до 2020 року.  

Доповідач: Єльчієва Оксана Русланівна - директор департаменту 
соціального захисту населення облдержадміністрації. 

 
У обговоренні 
взяли участь: 

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

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: Висновки № 22 додаються. 
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23. СЛУХАЛИ: Про внесення доповнень до Соціальної комплексної 
програми підтримки сім'ї та дітей, забезпечення рівних прав та можливостей 
жінок і чоловіків у Миколаївській області на 2017-2021 роки. 

Доповідач: Єльчієва Оксана Русланівна - директор департаменту 
соціального захисту населення облдержадміністрації. 

 
У обговоренні 
взяли участь: 

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

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: Висновки №23 додаються. 
 

24. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми поліпшення стану безпеки, 
гігієни праці та виробничого середовища в Миколаївській області на 2019-2021 
роки. 

Доповідач: Єльчієва Оксана Русланівна - директор департаменту 
соціального захисту населення облдержадміністрації. 

 
У обговоренні 
взяли участь: 

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

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: Висновки № 24 додаються. 
 
25. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Порядку використання коштів, що 

надходять до місцевих бюджетів у порядку відшкодування втрат 
сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва.  

Доповідач: Піскун Олена Віталіївна - директор департаменту 
агропромислового розвитку облдержадміністрації. 

 
У обговоренні 
взяли участь: 

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

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: Висновки № 25 додаються. 
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26. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми економічного і соціаль-
ного розвитку Миколаївської області на 2015-2017 роки «Миколаївщина-2017», 
строк дії якої продовжено на період до 2019 року включно. 

Доповідач: Піскун Олена Віталіївна - директор департаменту 
агропромислового розвитку облдержадміністрації. 

 
У обговоренні 
взяли участь: 

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

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: Висновки № 26 додаються. 
 

27. СЛУХАЛИ: Про внесення доповнень до Програми економічного і со-
ціального розвитку Миколаївської області на 2015-2017 роки «Миколаївщина-
2017», строк дії якої продовжено на період до 2019 року включно.  

Доповідач: Машкова Лідія Пилипівна - заступник директора 
департаменту економічного розвитку та регіональної 
політики облдержадміністрації. 

 
У обговоренні 
взяли участь: 

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

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: Висновки № 27 додаються. 
 

28. СЛУХАЛИ: Про внесення змін та доповнень до обласної Комплексної 
програми профілактики злочинності та вдосконалення системи захисту 
конституційних прав і свобод громадян у Миколаївській області на 2017-2021 
роки. 

Доповідач: Фісун Роман Павлович - завідувач сектору взаємодії з 
правоохоронними органами та оборонної роботи апарату 
облдержадміністрації. 

 
У обговоренні 
взяли участь: 

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

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: Висновки № 28 додаються. 
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29. СЛУХАЛИ: Про продовження строку дії на період до 2021 року 

включно обласної Цільової програми територіальної оборони у Миколаївській 
області на 2017-2018 роки. 

Доповідач: Фісун Роман Павлович - завідувач сектору взаємодії з 
правоохоронними органами та оборонної роботи апарату 
облдержадміністрації. 

 
У обговоренні 
взяли участь: 

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

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: Висновки № 29 додаються. 
 

30. СЛУХАЛИ: Про затвердження містобудівної документації «Схема 
планування території Миколаївської області – внесення змін». 

Доповідач: Григор'єва С. К. – в.о. начальника управління містобуду-
вання та архітектури облдержадміністрації. 

 
У обговоренні 
взяли участь: 

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

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: Висновки № 30 додаються. 
 

31. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до обласної Комплексної програми з 
розроблення (оновлення) містобудівної документації територій та створення 
(функціонування) служби містобудівного кадастру Миколаївської області на 
2016-2020 роки. 

Доповідач: Григор'єва С. К. – в.о. начальника управління містобуду-
вання та архітектури облдержадміністрації. 

 
У обговоренні 
взяли участь: 

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

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: Висновки № 31 додаються. 
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32. СЛУХАЛИ: Про внесення змін та доповнень до обласної Цільової 
соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2015-2018 роки, строк дії 
якої продовжено на період до 2019 року включно. 

Доповідач: Георгієв Павло Васильович - начальник управління охорони 
здоров’я облдержадміністрації. 

 
У обговоренні 
взяли участь: 

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

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: Висновки № 32 додаються. 
 

33. СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про виконання обласного бюд-
жету Миколаївської області та резервного фонду непередбачених видатків за 
2018 рік. 

Доповідач: Іщенко Вадим Павлович – директор департаменту фінансів 
облдержадміністрації. 

 
У обговоренні 
взяли участь: 

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

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: Висновки № 33 додаються. 
 

34. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської 
області на 2019 рік. 

Доповідач: Іщенко Вадим Павлович – директор департаменту фінансів 
облдержадміністрації. 

 
У обговоренні 
взяли участь: 

Іванова Н.В., Чорний С.В., Гладун С.М., Невеселий В.В., 
Бонь В.В., Трайтлі О.О., Гайдаржи В.В., Кухта І.В. 

У ході обговорення Гладун С.М. акцентувала увагу на необхідності 
виділення коштів не на утримання галузі культури, а для її розвитку. 
Наголосила на недостатньому фінансуванні галузі. 

Іванова Н.В. зазначила, що чимало об'єктів освіти, культури, фізичної 
культури потребують ремонту. 

Гладун С.М. запропонувала доповнити проект висновків: "Рекомендувати 
облдержадміністрації виділити додатково кошти на охорону приміщення 
бувшого кінотеатру "Іскра" не за рахунок внутрішнього перерозподілу коштів, 
виділених на галузь культури". 
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Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – 2 (Чорний С.В., Гладун С.М.), 
"утрималися" – 2 (Невеселий В.В., Іванова Н.В.) 
 

ВИРІШИЛИ: Рішення не прийнято. 
 
35. СЛУХАЛИ: Про реорганізацію Миколаївського обласного шкірно-

венерологічного диспансеру Миколаївської обласної ради шляхом 
перетворення у комунальне некомерційне підприємство «Миколаївський 
обласний шкірно-венерологічний диспансер» Миколаївської обласної ради.  

Доповідач: Георгієв Павло Васильович – начальник управління 
охорони здоров’я облдержадміністрації. 

 
У обговоренні 
взяли участь: 

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

Іванова Н.В. висловила пропозицію щодо включення депутатів обласної 
ради до складу робочої групи з вивчення питання реорганізації закладів 
медицини.  

Запропонувала підтримати висновки профільної комісії обласної ради з 
питань соціальної політики, охорони здоров'я, материнства, дитинства, 
розвитку зон відпочинку та туризму з питань, що стосуються реорганізації 
закладів медицини та пропонуються до розгляду на двадцять шостій 
позачерговій сесії обласної ради. 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

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

ВИРІШИЛИ: Висновки № 34 додаються. 
 

36. СЛУХАЛИ: Про реорганізацію та перейменування Миколаївського 
обласного протитуберкульозного диспансеру Миколаївської обласної ради 
шляхом перетворення у комунальне некомерційне підприємство 
«Миколаївський регіональний фтизіопульмонологічний медичний центр» 
Миколаївської обласної ради. 

Доповідач: Георгієв Павло Васильович – начальник управління 
охорони здоров’я облдержадміністрації. 

 
У обговоренні 
взяли участь: 

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

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – 3 (Іванова Н.В., Чорний С.В., Гладун С.М.), 
"утрималися" – 1 (Невеселий В.В.) 
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ВИРІШИЛИ: Висновки № 35 додаються. 
 

37. СЛУХАЛИ: Про реорганізацію Миколаївського обласного центру 
паліативної допомоги та інтегрованих послуг Миколаївської обласної ради 
шляхом перетворення у комунальне некомерційне підприємство 
«Миколаївський обласний центр паліативної допомоги та інтегрованих послуг» 
Миколаївської обласної ради. 

Доповідач: Георгієв Павло Васильович – начальник управління 
охорони здоров’я облдержадміністрації. 

 
У обговоренні 
взяли участь: 

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

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

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

ВИРІШИЛИ: Висновки № 36 додаються. 
 

38. СЛУХАЛИ: Про реорганізацію Миколаївського обласного клінічного 
госпіталю ветеранів війни Миколаївської обласної ради шляхом перетворення у 
комунальне некомерційне підприємство «Миколаївський обласний клінічний 
госпіталь ветеранів війни» Миколаївської обласної ради. 

Доповідач: Георгієв Павло Васильович – начальник управління 
охорони здоров’я облдержадміністрації. 

 
У обговоренні 
взяли участь: 

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

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

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

ВИРІШИЛИ: Висновки № 37 додаються. 
 

39. СЛУХАЛИ: Про реорганізацію Миколаївського обласного центру 
екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Миколаївської обласної 
ради шляхом перетворення у комунальне некомерційне підприємство 
«Миколаївський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини 
катастроф» Миколаївської обласної ради. 

Доповідач: Георгієв Павло Васильович – начальник управління 
охорони здоров’я облдержадміністрації. 
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У обговоренні 
взяли участь: 

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

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

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

ВИРІШИЛИ: Висновки № 38 додаються. 
 
40. СЛУХАЛИ: Про реорганізацію Миколаївської обласної клінічної 

лікарні Миколаївської обласної ради шляхом перетворення у комунальне 
некомерційне підприємство «Миколаївська обласна клінічна лікарня» 
Миколаївської обласної ради. 

Доповідач: Георгієв Павло Васильович – начальник управління 
охорони здоров’я облдержадміністрації. 

 
У обговоренні 
взяли участь: 

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

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

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

ВИРІШИЛИ: Висновки № 39 додаються. 
 

41. СЛУХАЛИ: Про перейменування та реорганізацію Миколаївського 
обласного онкологічного диспансеру Миколаївської обласної ради шляхом 
перетворення у комунальне некомерційне підприємство «Миколаївський 
обласний центр онкології» Миколаївської обласної ради. 

Доповідач: 
 

Георгієв Павло Васильович – начальник управління 
охорони здоров’я облдержадміністрації. 

 
У обговоренні 
взяли участь: 

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

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

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

ВИРІШИЛИ: Висновки № 40 додаються. 
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42. СЛУХАЛИ: Про реорганізацію обласної офтальмологічної лікарні 
Миколаївської обласної ради шляхом перетворення у комунальне некомерційне 
підприємство «Обласна офтальмологічна лікарня» Миколаївської обласної 
ради. 

Доповідач: Георгієв Павло Васильович – начальник управління 
охорони здоров’я облдержадміністрації. 

 
У обговоренні 
взяли участь: 

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

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

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

ВИРІШИЛИ: Висновки № 41 додаються. 
 

43. СЛУХАЛИ: Про реорганізацію та перейменування Миколаївської 
обласної стоматологічної поліклініки Миколаївської обласної ради шляхом 
перетворення у комунальне некомерційне підприємство «Миколаївська обласна 
клінічна стоматологічна поліклініка» Миколаївської обласної ради. 

Доповідач: Георгієв Павло Васильович – начальник управління охорони 
здоров’я облдержадміністрації. 

 
У обговоренні 
взяли участь: 

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

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

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

ВИРІШИЛИ: Висновки № 42 додаються. 
 

44. СЛУХАЛИ: Про реорганізацію Миколаївської обласної станції пере-
ливання крові Миколаївської обласної ради шляхом перетворення у комунальне 
некомерційне підприємство «Миколаївська обласна станція переливання крові» 
Миколаївської обласної ради. 

Доповідач: Георгієв Павло Васильович – начальник управління охорони 
здоров’я облдержадміністрації. 

 
У обговоренні 
взяли участь: 

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

 
Проведено голосування. 
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Підсумки голосування: 
 

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

ВИРІШИЛИ: Висновки № 43 додаються. 
 

45. СЛУХАЛИ: Про реорганізацію Миколаївської обласної дитячої 
клінічної лікарні Миколаївської обласної ради шляхом перетворення у 
комунальне некомерційне підприємство «Миколаївська обласна дитяча 
клінічна лікарня» Миколаївської обласної ради. 

Доповідач: Георгієв Павло Васильович – начальник управління охорони 
здоров’я облдержадміністрації. 

 
У обговоренні 
взяли участь: 

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

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

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

ВИРІШИЛИ: Висновки № 44 додаються. 
 

46. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на списання майна Миколаївської 
обласної клінічної лікарні Миколаївської обласної ради. 

Доповідач: Георгієв Павло Васильович – начальник управління охорони 
здоров’я облдержадміністрації. 

 
У обговоренні 
взяли участь: 

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

Іванова Н.В. запропонувала підтримати висновки постійної комісії з пи-
тань охорони здоров'я, материнства, дитинства, розвитку зон відпочинку та ту-
ризму з питань, що стосуються передачі майна закладів медицини та які плану-
ється розглянути на двадцять шостій позачерговій сесії обласної ради. 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: Висновки № 45 додаються. 
 
47. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на списання майна обласної 

офтальмологічної лікарні Миколаївської обласної ради. 
Доповідач: Георгієв Павло Васильович – начальник управління охорони 

здоров’я облдержадміністрації. 
 
У обговоренні 
взяли участь: 

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

"за" – одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: Висновки № 46 додаються. 
 

48. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення обласної ради від 17 жовт-
ня 2014 року № 8 «Про надання згоди на безоплатну передачу індивідуального 
визначеного майна зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
Миколаївської області у комунальну власність територіальних громад 
Миколаївської області». 

Доповідач: Георгієв Павло Васильович – начальник управління охорони 
здоров’я облдержадміністрації. 

 
У обговоренні 
взяли участь: 

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

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: Висновки № 47 додаються. 
 
49. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на безоплатну передачу індивідуально 

визначеного майна зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ 
Первомайського району. 

Доповідач: Георгієв Павло Васильович – начальник управління охорони 
здоров’я облдержадміністрації. 

 
У обговоренні 
взяли участь: 

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

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно, 
 

ВИРІШИЛИ: Висновки № 48 додаються. 
 

50. СЛУХАЛИ: Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до 
Кабінету Міністрів України, Міністерства охорони здоров’я України щодо 
створення п’ятого госпітального округу. 

Доповідач: Кротов Андрій Олександрович – заступник голови обласної 
ради. 

 
У обговоренні 
взяли участь: 

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

"за" – одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: Висновки № 49 додаються. 
 

51. СЛУХАЛИ: Про виконання рішення обласної ради від 05 лютого 2019 
року № 17 «Про депутатський запит депутата обласної ради Закусілова А.» 

Доповідач: Георгієв Павло Васильович – начальник управління охорони 
здоров’я облдержадміністрації. 

 
У обговоренні 
взяли участь: 

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

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: Висновки № 50 додаються. 
 

52. СЛУХАЛИ: Про виконання заходів обласної Програми боротьби з 
онкологічними захворюваннями. 

Доповідач: Георгієв Павло Васильович – начальник управління охорони 
здоров’я облдержадміністрації. 

 
У обговоренні 
взяли участь: 

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

Іванова Н.В. запропонувала погодитись з висновками постійної комісії 
обласної ради з питань соціальної політики, охорони здоров'я, материнства, 
дитинства, розвитку зон відпочинку та туризму з цього питання. 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: Висновки № 51 додаються. 
 

53. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення обласної ради від 05 
лютого 2019 року № 8. 

Доповідач: Відіна Ольга Вікторівна - начальник управління з питань 
майна комунальної власності області департаменту 
економічного розвитку та регіональної політики 
облдержадміністрації. 

 
У обговоренні 
взяли участь: 

Іванова Н.В., Чорний С.В., Гладун С.М., Невеселий В.В.  
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Іванова Н.В. запропонувала погодитись з висновками постійної комісії 
обласної ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання 
комунальної власності, приватизації та капітального будівництва. 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: Висновки № 52 додаються. 
 
54. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на безоплатну передачу нерухомого 

майна, розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Одеське шосе, 40 зі 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської 
області у комунальну власність територіальних громад сіл, селищ 
Миколаївського району для розміщення центру комплектування та соціальної 
підтримки Миколаївського району. 

Доповідач: Георгієв Павло Васильович – начальник управління охорони 
здоров’я облдержадміністрації 

 
У обговоренні 
взяли участь: 

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

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно, 
 

ВИРІШИЛИ: Висновки № 53 додаються. 
 
55. СЛУХАЛИ: Про оголошення ландшафтного заказника місцевого 

значення «Каньйон річки Чичиклія» у Веселинівському районі Миколаївської 
області.  

Доповідач: Мац Дмитро Анатолійович – заступник начальника управління 
екології та природних ресурсів облдержадміністрації. 

 
У обговоренні 
взяли участь: 

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

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: Висновки № 54 додаються. 
 
56. СЛУХАЛИ: Про оголошення ландшафтного заказника місцевого 

значення «Лагодівський» у Казанківському районі Миколаївської області.  

Доповідач: Мац Дмитро Анатолійович – заступник начальника управління 
екології та природних ресурсів облдержадміністрації 
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У обговоренні 
взяли участь: 

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

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: Висновки № 55 додаються. 
 
57. СЛУХАЛИ: Про оголошення ландшафтного заказника місцевого значення

«Новобірзулівський» у Баштанському районі Миколаївської області.  

Доповідач: Мац Дмитро Анатолійович – заступник начальника управління 
екології та природних ресурсів облдержадміністрації. 

 
У обговоренні 
взяли участь: 

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

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: Висновки № 56 додаються. 
 
58. СЛУХАЛИ: Про оголошення ландшафтного заказника місцевого 

значення «Сергіївський» у Братському районі Миколаївської області.  

Доповідач: Мац Дмитро Анатолійович – заступник начальника управління 
екології та природних ресурсів облдержадміністрації.страції 

 
У обговоренні 
взяли участь: 

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

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: Висновки № 57 додаються. 
 
59. СЛУХАЛИ: Про оголошення ландшафтного заказника місцевого 

значення «Христофорівські плавні» у Баштанському районі Миколаївської 
області 
Доповідач: Мац Дмитро Анатолійович – заступник начальника управління 

екології та природних ресурсів облдержадміністрації. 
 

У обговоренні 
взяли участь: 

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

"за" – одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: Висновки № 58 додаються. 
 
60. СЛУХАЛИ: Про призначення Синичків Х.М. на посаду КП 

"Миколаївська обласна друкарня" Миколаївської обласної ради. 
Доповідач: Гладков Євген Леонідович –начальника управління житлово-

комунального господарства облдержадміністрації.  
 

У обговоренні 
взяли участь: 

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

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: Висновки № 59 додаються. 
 
 
Різне. 
СЛУХАЛИ: Про передбачення в місцевих бюджетах коштів для 

забезпечення стимулювання роботи тренерсько-викладацького складу та 
фахівців дитячо-юнацьких спортивних шкіл усіх типів.  

       Інформує: 
 

Запрошений: 
 

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

 
У обговоренні 
взяли участь: 

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

 
 

Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: Рекомендації № 1 додаються. 
 
СЛУХАЛИ: Про звернення громадянки Гуменюк Н. щодо ситуації, яка 

склалася у державному навчальному закладі "Вище професійне училище № 7". 
           Інформує: 
          Запрошені: 

Гуменюк Наталя - заявниця.  
Секкер Галина Олександрівна – в.о. директора державного 
навчального закладу "Вище професійне училище № 7". 
Удовиченко Олена Олександрівна – директор департаменту 
освіти і науки облдержадміністрації. 
Личко Ганна Володимирівна – начальник управління освіти 
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Миколаївської міської ради.   

 
У обговоренні 
взяли участь: 

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

 

Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно, 
 

ВИРІШИЛИ: Рекомендації № 2 додаються. 
 
СЛУХАЛИ: Про колективне звернення жителів села Поріччя щодо 

закриття Порічанської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Веселинівського 
району. 
           Інформує: 
          Запрошені: 

Піщанський Микола Вікторович - заявник. 
Румянцев Олександр Валерійович  - Веселинівський 
селищний голова.  
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 № 3 додаються. 
 
СЛУХАЛИ: Про колективне звернення членів колективу комунального 

закладу "Загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів - центр загальної і 
профільної освіти та комплексної реабілітації" Миколаївської обласної ради. 
           Інформує: 
          Запрошені: 

Єфімако Володимир Олександрович- заявник. 
Лисенко Валерій Миколайович - директор комунального 
закладу "Загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів - 
центр загальної і профільної освіти та комплексної 
реабілітації" Миколаївської обласної ради. 
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, 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендації № 4 додаються. 
 
СЛУХАЛИ: Про лист управління молоді та спорту облдержадміністрації 

щодо сприяння у виділенні фінансового ресурсу для проведення ремонтних 
робіт у спортивному комплексі Миколаївської обласної комунальної 
комплексної спортивної школи. 
         Інформує: 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.,  

 

Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно, 
 

ВИРІШИЛИ: Рекомендації № 5 додаються. 
 
 
 
 
 

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