
Проект 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

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

 
25 червня 2019 року 
Початок: 10.00 

Депутатська кімната 

 
1. Про припинення діяльності Миколаївської обласної дитячої 

інфекційної лікарні Миколаївської обласної ради та Миколаївської обласної 
інфекційної лікарні Миколаївської обласної ради в результаті реорганізації 
шляхом їх злиття та створення на їх базі комунального некомерційного 
підприємства «Миколаївський обласний центр лікування інфекційних хвороб» 
Миколаївської обласної ради. 

 
2. Про припинення діяльності Миколаївського обласного лікарсько-

фізкультурного диспансеру Миколаївської обласної ради та Миколаївської 
обласної лікарні відновного лікування Миколаївської обласної ради в 
результаті реорганізації шляхом їх злиття і створення на їх базі комунального 
некомерційного підприємства «Миколаївський обласний центр медичної 
реабілітації та спортивної медицини» Миколаївської обласної ради. 

 
3. Про припинення діяльності Миколаївської обласної бази спеціального 

медичного постачання Миколаївської обласної ради в результаті реорганізації 
шляхом перетворення у комунальне некомерційне підприємство «Миколаївська 
обласна база спеціального медичного постачання» Миколаївської обласної 
ради. 

 
4. Про припинення діяльності Миколаївської обласної психіатричної 

лікарні №1 Миколаївської обласної ради, Миколаївської обласної 
психіатричної лікарні №2 Миколаївської обласної ради, Миколаївського 
обласного наркологічного диспансеру Миколаївської обласної ради в результаті 
реорганізації шляхом їх злиття та створення на їх базі комунального 
некомерційного підприємства «Миколаївський обласний центр психічного 
здоров’я» Миколаївської обласної ради. 

 
 

Доповідач: Черненко Оксана Іванівна - заступник начальника 
управління охорони здоров’я облдержадміністрації. 

Доповідач: Черненко Оксана Іванівна - заступник начальника 
управління охорони здоров’я облдержадміністрації. 

Доповідач: Черненко Оксана Іванівна - заступник начальника 
управління охорони здоров’я облдержадміністрації. 

Доповідач: Черненко Оксана Іванівна - заступник начальника 
управління охорони здоров’я облдержадміністрації. 
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5. Про припинення діяльності Миколаївського обласного дитячого 
туберкульозного санаторію «Дубки» Миколаївської обласної ради та 
Миколаївського обласного дитячого кардіоревматологічного санаторію 
«Південний» Миколаївської обласної ради в результаті реорганізації шляхом їх 
злиття і створення на їх базі комунального некомерційного підприємства 
«Обласний дитячий центр медичної реабілітації» Миколаївської обласної ради. 

 
6. Про продовження трудових відносин з директором обласного 

комунального підприємства «Миколаївкнига». 

 
7. Про управління майном спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст Миколаївської області. 

 

8. Про кандидатуру на посаду начальника управління з питань майна 
комунальної власності Миколаївської обласної ради. 

 

9. Про передачу у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, 
міст Миколаївської області нежитлового спортивного об'єкта "Миколаївський 
палац спорту", розташованого за адресою: м. Миколаїв, проспект Героїв 
України,4. 

 

10. Про лист Миколаївської обласної комунальної комплексної дитячо-
юнацької спортивної школи № 1 щодо ситуації зі спортивним об’єктом 
«Миколаївський палац спорту», розташованого за адресою: м. Миколаїв, 
проспект Героїв України, 4. 

Доповідач: Черненко Оксана Іванівна - заступник начальника 
управління охорони здоров’я облдержадміністрації. 

Інформує: 
 

Запрошена:  

Іванова Надія Валеріївна – голова постійної комісії 
обласної ради. 
Герун Валентина Анатоліївна – директор КП "Мико-
лаївкнига" Миколаївської обласної ради 

Доповідач: Кротов Андрій Олександрович – заступник голови 
обласної ради 

Доповідач: Кротов Андрій Олександрович – заступник голови 
обласної ради 

Доповідач: Невінчанний Максим Андрійович – депутат обласної 
ради. 

Інформує: 
 
 

Запрошені: 

Васильєв Костянтин Володимирович – директор 
Миколаївської обласної комунальної комплексної 
дитячо-юнацької спортивної школи № 1. 
Гінкул Віктор Миколайович – в.о. начальника 
управління молоді та спорту облдержадміністрації.  
Трайтлі Олександр Олександрович – заступник голови 
облдержадміністрації. 
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11. Про проведення ремонтних робіт у обласних комунальних закладах 

освіти, культури, фізичної культури. 

 
12. Про ситуацію, що склалася навколо приміщення цілісного майнового 

комплексу колишнього кінотеатру "Іскра".  

 
13. Про депутатське звернення депутата обласної ради Маріна Г. щодо 

надання фінансової підтримки Мигійському коледжу Миколаївського 
національного аграрного університету. 

 
Різне. 
 

Машкова Лідія Пилипівна – в. о. директора 
департаменту економічного розвитку та регіональної 
політики облдержадміністрації, заступник директора 
департаменту – начальник управління з питань 
регіональної політики та економічного розвитку 

Доповідач: 
 

Запрошені: 

Лукін Ілля Леонідович – начальник управління 
капітального будівництва облдержадміністрації. 
Гайдаржи Валентин Васильович – заступник голови 
облдержадміністрації. 
Удовиченко Олена Олександрівна – директор 
департаменту освіти і науки облдержадміністрації. 
Димитров Михайло Федорович – начальник 
управління культури облдержадміністрації. 
Гінкул Віктор Миколайович – в.о. начальника 
управління молоді та спорту облдержадміністрації.  

Доповідач: 
 

Запрошені: 

Димитров Михайло Федорович – начальник 
управління культури облдержадміністрації. 
Бонь Вячеслав Валентинович – в.о. голови 
облдержадміністрації. 
Трайтлі Олександр Олександрович – заступник голови 
облдержадміністрації. 
Машкова Лідія Пилипівна – в. о. директора 
департаменту економічного розвитку та регіональної 
політики облдержадміністрації, заступник директора 
департаменту – начальник управління з питань 
регіональної політики та економічного розвитку 

Інформує: 
 

Запрошені: 

Марін Григорій Афанасійович – депутат обласної 
ради. 
Трайтлі Олександр Олександрович – заступник голови 
облдержадміністрації.  
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Про лист Комітету Верховної Ради України з питань сім'ї, молодіжної 
політики, спорту та туризму щодо надання допомоги для забезпечення участі 
команди загальноосвітньої школи № 3 м. Миколаєва. 

 

Про колективне звернення стосовно використання та охорони деяких 
майнових споруд Миколаївської обласної комунальної комплексної дитячо-
юнацької спортивної школи. 

 
Про підготовку та проведення оздоровчої кампанії в дитячих закладах 

оздоровлення та відпочинку обласного підпорядкування та пришкільних 
таборах з денним перебуванням. 

 
 

 
 
 

Інформує: Іванова Надія Валеріївна – голова постійної комісії 
обласної ради. 

Інформує: 
Запрошені: 

Зайцева Олена Вікторівна – представник заявників. 
Гінкул Віктор Миколайович – в.о. начальника 
управління молоді та спорту облдержадміністрації.  
 

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



 

 

 
МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  
обласної ради з питань культури, науки і освіти, 

сім'ї та молоді, спорту 
 

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 
 

 
25 червня 2019 року Миколаїв № 1 
 
 
Про припинення діяльності Миколаївської обласної 
дитячої інфекційної лікарні Миколаївської обласної 
ради та Миколаївської обласної інфекційної лікарні 
Миколаївської обласної ради в результаті реорганізації 
шляхом їх злиття та створення на їх базі комунального 
некомерційного підприємства «Миколаївський 
обласний центр лікування інфекційних хвороб» 
Миколаївської обласної ради 

 
Розглянувши та обговоривши інформацію із зазначеного питання постійна 

комісія обласної ради 
 

ВИРІШИЛА: 
 
Підтримати рекомендації постійної комісії обласної ради з питань 

соціальної політики, охорони здоров'я, материнства, дитинства, розвитку зон 
відпочинку та туризму з цього питання за умови збереження мережі, ліжко- 
місць та обсягу медичних послуг у лікувальних закладах області. 

 
 
 
 
Голова постійної комісії обласної ради                    Н.ІВАНОВА 



 

 

 
МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  
обласної ради з питань культури, науки і освіти, 

сім'ї та молоді, спорту 
 

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 
 

 
25 червня 2019 року Миколаїв № 2 
 
 
Про припинення діяльності Миколаївського обласного 
лікарсько-фізкультурного диспансеру Миколаївської 
обласної ради та Миколаївської обласної лікарні 
відновного лікування Миколаївської обласної ради в 
результаті реорганізації шляхом їх злиття і створення 
на їх базі комунального некомерційного підприємства 
«Миколаївський обласний центр медичної реабілітації 
та спортивної медицини» Миколаївської обласної ради 

 
Розглянувши та обговоривши інформацію із зазначеного питання постійна 

комісія обласної ради 
 

ВИРІШИЛА: 
 
Підтримати рекомендації постійної комісії обласної ради з питань 

соціальної політики, охорони здоров'я, материнства, дитинства, розвитку зон 
відпочинку та туризму з цього питання за умови збереження мережі, ліжко- 
місць, площі приміщень та обсягу медичних послуг у лікувальних закладах 
області. 

 
 

 
 
 
Голова постійної комісії обласної ради                    Н.ІВАНОВА 



 

 

 
МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  
обласної ради з питань культури, науки і освіти, 

сім'ї та молоді, спорту 
 

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 
 

 
25 червня 2019 року Миколаїв № 3 
 
 
Про припинення діяльності Миколаївської обласної 
бази спеціального медичного постачання Миколаїв-
ської обласної ради в результаті реорганізації шляхом 
перетворення у комунальне некомерційне підпри-
ємство «Миколаївська обласна база спеціального 
медичного постачання» Миколаївської обласної ради 

 
Розглянувши та обговоривши інформацію із зазначеного питання постійна 

комісія обласної ради 
 

ВИРІШИЛА: 
 
Підтримати рекомендації постійної комісії обласної ради 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 
 

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 
 

 
25 червня 2019 року Миколаїв № 4 
 
 
Про припинення діяльності Миколаївської обласної 
психіатричної лікарні №1 Миколаївської обласної 
ради, Миколаївської обласної психіатричної лікарні 
№2 Миколаївської обласної ради, Миколаївського 
обласного наркологічного диспансеру Миколаївської 
обласної ради в результаті реорганізації шляхом їх 
злиття та створення на їх базі комунального 
некомерційного підприємства «Миколаївський 
обласний центр психічного здоров’я» Миколаївської 
обласної ради 

 
Розглянувши та обговоривши інформацію із зазначеного питання постійна 

комісія обласної ради 
 

ВИРІШИЛА: 
 
Підтримати рекомендації постійної комісії обласної ради з питань 

соціальної політики, охорони здоров'я, материнства, дитинства, розвитку зон 
відпочинку та туризму з цього питання за умови збереження мережі, ліжко- 
місць та  обсягу медичних послуг у лікувальних закладах області. 

 
 
 
 
Голова постійної комісії обласної ради                    Н.ІВАНОВА 



 

 

 
МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  
обласної ради з питань культури, науки і освіти, 

сім'ї та молоді, спорту 
 

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 
 

 
25 червня 2019 року Миколаїв № 5 
 
 
Про припинення діяльності Миколаївського обласного 
дитячого туберкульозного санаторію «Дубки» 
Миколаївської обласної ради та Миколаївського 
обласного дитячого кардіоревматологічного санаторію 
«Південний» Миколаївської обласної ради в результаті 
реорганізації шляхом їх злиття і створення на їх базі 
комунального некомерційного підприємства 
«Обласний дитячий центр медичної реабілітації» 
Миколаївської обласної ради 

 
Розглянувши та обговоривши інформацію із зазначеного питання постійна 

комісія обласної ради 
 

ВИРІШИЛА: 
 
Підтримати рекомендації постійної комісії обласної ради з питань 

соціальної політики, охорони здоров'я, материнства, дитинства, розвитку зон 
відпочинку та туризму з цього питання за умови збереження мережі, ліжко- 
місць та  обсягу медичних послуг у лікувальних закладах області. 

 
 

 
 
 
Голова постійної комісії обласної ради                    Н.ІВАНОВА 



 

 

 
МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  
обласної ради з питань культури, науки і освіти, 

сім'ї та молоді, спорту 
 

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 
 

 
25 червня 2019 року Миколаїв № 6 
 
 
Про продовження трудових відносин з директором 
обласного комунального підприємства «Миколаїв-
книга» 

 
Розглянувши та обговоривши інформацію із зазначеного питання постійна 

комісія обласної ради 
 

ВИРІШИЛА: 
 
Підтримати рекомендації 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 
 

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 
 

 
25 червня 2019 року Миколаїв № 7 
 
 
Про управління майном спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської 
області 

 
Розглянувши та обговоривши зазначене питання, враховуючи відсутність 

вільного фінансового ресурсу в обласному бюджеті та представлених 
розрахунків на збільшення чисельності виконавчого апарату обласної ради, 
необхідність вжиття відповідних організаційних заходів щодо передачі до 
обласної ради документів та матеріалів, пов’язаних із виконанням роботи по 
управлінню майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ,  міст 
Миколаївської області  постійна комісія обласної ради  
 
 
ВИРІШИЛА:  
 
 1. Створити комісію для проведення роботи по передачі до обласної ради 
документів та матеріалів,  пов’язаних із реалізацією повноважень  у сфері 
управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ,  міст 
Миколаївської області та ввести до складу цієї комісії відповідних депутатів 
обласної ради від кожної постійної комісії обласної ради.  
   

2. Вважати за доцільне доручити Миколаївській обласній державній 
адміністрації виконувати  та проводити   відповідну роботу по управлінню 
майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
Миколаївської області, в тому числі незавершеним процесам приватизації 
(відчуження) майна, оренди, списання майна, що є спільною власністю 
територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області, на виконання 
відповідних прийнятих раніше рішень Миколаївської обласної ради, до 
завершення роботи комісії по передачі документів та матеріалів та підписання 
акту прийому – передачі.  
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3. У зв’язку із відсутністю вільного фінансового ресурсу на утворення 
самостійного підрозділу виконавчого апарату обласної ради – управління з 
питань майна комунальної власності – юридичну особу публічного права,  
голові обласної ради терміново розглянути питання про створення в межах 
затвердженої чисельності виконавчого апарату обласної ради  структурного 
підрозділу виконавчого апарату обласної ради для забезпечення прийняття  
документів та матеріалів від обласної державної адміністрації, пов’язаних з 
управлінням майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
Миколаївської області.   
  

4. Облдержадміністрації при перевиконанні показників обласного 
бюджету передбачити відповідні кошти у бюджеті Миколаївської області на 
2019 рік  відповідно до пропозицій обласної ради для забезпечення належного 
функціонування юридичної особи - управління з питань майна комунальної 
власності Миколаївської обласної ради у встановленому законом порядку. 

 
5. Направити ці рекомендації голові обласної ради та обласної державної 

адміністрації з метою вжиття відповідних заходів.  
 
 
 

 
   

 
 
 
 
Голова постійної комісії обласної ради                    Н.ІВАНОВА 



 

 

 
МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  
обласної ради з питань культури, науки і освіти, 

сім'ї та молоді, спорту 
 

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 
 

 
25 червня 2019 року Миколаїв № 8 
 
 
Про кандидатуру на посаду начальника управління з 
питань майна комунальної власності Миколаївської 
обласної ради 

 
Розглянувши та обговоривши інформацію з цього питання, постійна 

комісія обласної ради  
 
 

ВИРІШИЛА: 
 

Утриматися від розгляду 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 
 

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 
 

 
25 червня 2019 року Миколаїв № 9 
 
 
Про передачу у спільну власність територіальних 
громад сіл, селищ, міст Миколаївської області 
нежитлового спортивного об'єкта "Миколаївський 
палац спорту", розташованого за адресою: м. Миколаїв, 
проспект Героїв України,4. 

 
Розглянувши та обговоривши інформацію з цього питання, постійна 

комісія обласної ради  
 
 

ВИРІШИЛА: 
 

Підтримати пропозицію щодо передачі у спільну власність терито-
ріальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області нежитлового 
спортивного об'єкта "Миколаївський палац спорту", розташованого за адресою: 
м. Миколаїв, проспект Героїв України,4. 
 
 
 
 
Голова постійної комісії обласної ради                    Н.ІВАНОВА 



 
 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

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

 
Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 

 
від 25 червня 2019 року Миколаїв № 10 
 
Про лист Миколаївської обласної комунальної 
комплексної дитячо-юнацької спортивної 
школи № 1 щодо ситуації зі спортивним 
об’єктом «Миколаївський палац спорту», 
розташованого за адресою: м. Миколаїв, 
проспект Героїв України, 4 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію з цього питання, беручи до уваги 
колективний лист від 20 травня 2019 року № 211 постійна комісія обласної ради 
зазначає таке. 

Філія - Миколаївський палац спорту Центрального спортивного комплексу 
Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України 
використовується для організації навчально-тренувальної роботи комунальних 
спортивних закладів області та міста Миколаєва, а також для проведення 
спортивних заходів місцевого та всеукраїнського рівня. Вагому частину 
приміщень зазначеної спортивної споруді згідно з договором оренди 
використовує Миколаївська обласна комунальна комплексна дитячо-юнацька 
спортивна школа № 1 (МОККДЮСШ № 1), це шість пріоритетних для 
Миколаївської області відділень спорту, понад 600 спортсменів.  

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

Враховуючи процеси децентралізації та зважаючи на актуальність цього 
питання для мешканців області і міста, з метою збереження спортивного профі-
лю Палацу спорту Миколаївською обласною радою порушувалося клопотання 
перед Міністерством освіти і науки України щодо передачі у спільну власність 
територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області нежитлового 
спортивного об’єкта «Миколаївський палац спорту», розташованого за 
адресою: м. Миколаїв, проспект Героїв України, 4. 
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Водночас відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від    
06 травня 2019 року № 608 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і 
науки України від 15.09.2017 № 1275" на баланс Чорноморського 
національного університету  імені Петра Могили передано державне майно 
Миколаївського палацу спорту, яке знаходиться за адресою: проспект Героїв 
України, 4, м. Миколаїв (ЄДРПОУ 38825707). 

Обласною радою у травні-червні поточного року направлено листи на 
адресу Президенту України В. Зеленського, Прем'єр міністра України В 
Гройсмана,  Міністерства освіти і науки України щодо розгляду можливості 
передачі зазначеного Палацу спорту у спільну власність територіальних 
громад, сіл, селищ та міст Миколаївської області. 

Враховуючи вищезазначене, постійна комісія обласної ради 
 
ВИРІШИЛА: 
 

 Зважаючи на численні звернення провідних спортсменів, тренерів, 
ветеранів та фахівців галузі фізичної культури і спорту, а також батьків 
вихованців МОККДЮСШ № 1, з метою забезпечення належного навчально-
тренувального процесу спортсменів МОККДЮСШ № 1 та уникнення 
загострення суспільно-політичної ситуації навколо передачі спортивного 
комплексу рекомендувати голові обласної ради внести на розгляд сесії обласної 
ради питання "Про передачу у спільну власність територіальних громад сіл, 
селищ, міст Миколаївської області нежитлового спортивного об'єкта 
"Миколаївський палац спорту", розташованого за адресою: м. Миколаїв, 
проспект Героїв України,4. 

 
 
 

 

Голова постійної комісії обласної ради                                                 Н.ІВАНОВА 



 

 

 
 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ   

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

 
Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 

 
від 25 червня 2019 року Миколаїв № 11 
 
Про проведення ремонтних робіт у обласних 
комунальних закладах освіти, культури, 
фізичної культури 

 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію з цього питання, постійна комісія 

обласної ради вважає за необхідне значити таке. 
Питання щодо необхідності проведення різного виду ремонтних робіт у 

обласних комунальних закладах освіти, культури, фізичної культури і спорту 
неодноразово порушувалося депутатами обласної ради як на засіданнях 
постійної комісії обласної ради, так і на пленарних засіданнях сесій обласної 
ради сьомого скликання. Зокрема, неодноразово розглядалося питання щодо 
виділення коштів на проектно-кошторисну документацію для здійснення 
протиаварійних робіт на фасаді будівлі Миколаївського академічного 
художнього російського театру, на виготовлення проектно-кошторисної 
документації для реконструкції та благоустрою обласного яхт-клубу, 
завершення реставрації фасаду обласного художнього музею ім. В.Верещагіна, 
санації будівлі Обласного палацу культури, здійснення капітального ремонту 
приміщень обласної універсальної наукової бібліотеки ім.О.Гмирьова, 
реконструкцію та капітальні ремонти навчальних корпусів Миколаївського 
державного вищого музичного училища, капітальний ремонт гуртожитку 
колежу культури і мистецтв; завершення другої черги капітального ремонту 
Миколаївського обласного центру науково-технічної творчості учнівської 
молоді; при затверджені обласних програм постійною комісією 
рекомендувалося доповнити проект програми розвитку культури додатком 
щодо капітальних видатків на обласні заклади культури.  

Листи, що надходять на адресу обласної ради та депутатські звернення 
свідчать, що питання проведення ремонтних робіт у обласних комунальних 
закладах освіти, культури, фізичної культури є актуальним. 

На жаль, на запит постійної комісії обласної ради (лист від 24 травня     
2019 року № 396-03/05-19) за станом на 25 червня 2019 року інформації не 
надійшло. У зв'язку з відсутністю основного доповідача, керівництва 
облдержадміністрації, представника управління капітального будівництва 
облдержадміністрації по суті питання не могло бути розглянутим. 
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Враховуючи вищезазначене, постійна комісія обласної ради 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Зазначити, що питання проведення ремонтних робіт у обласних 
комунальних закладах освіти, культури, фізичної культури є актуальним та 
таким, що потребує комплексного вирішення та консолідації зусиль органів 
виконавчої влади та місцевого самоврядування. 

 
2. Зауважити, що ненадання інформації облдержадміністрацією на 

вищезазначений лист постійної комісії обласної ради свідчить про ігнорування 
депутатів обласної ради - членів постійної комісії ради та не сприяє співпраці 
депутатського корпусу з органами виконавчої влади. 

Враховуючи відсутність основного доповідача Лукіна І.Л. – начальника 
управління капітального будівництва облдержадміністрації, представників 
вищезазначеного управління та керівництва облдержадміністрації вважати 
неможливим розгляд цього питання по суті.  

Вважати таку позицію облдержадміністрації неконструктивною та такою, 
що не забезпечує розгляд питань, направлених на вирішення проблем 
територіальних громад області.  

 
3. Рекомендувати облдержадміністрації до 15 липня 2019 року надати 

постійній комісії обласної ради: 
поетапний перспективний план проведення різного виду ремонтних робіт 

та завершення раніше розпочатих у обласних закладах освіти, культури, 
фізичної культури і спорту із зазначенням джерел фінансування та строків їх 
проведення; 

інформацію у розрізі закладів культури, освіти, фізичної культури і спорту, 
у яких розпочато проведення різного виду ремонтних робіт у попередні роки, їх 
фінансування, ступінь завершення та перспективи завершення у 2019 році або 
наступних роках із зазначенням необхідного фінансування;  

інформацію щодо найбільш проблемних закладів вищезазначених галузей, 
що потребують термінового проведення ремонтних робіт у 2019 році. 

 
 
 
 
 
 
Голова постійної комісії обласної ради                                                 Н.ІВАНОВА 



 

 

 

 
 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

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

 
Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 

 
від 25 червня 2019 року Миколаїв № 12 

 
Про ситуацію, що склалася навколо приміщення 
цілісного майнового комплексу колишнього 
кінотеатру "Іскра" 
 

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

Постійною комісією обласної ради з питань культури, науки і освіти, сім'ї 
та молоді, спорту неодноразово розглядалося питання щодо зняття з балансу 
Миколаївської обласної філармонії цілісного майнового комплексу колишнього 
кінотеатру «Іскра», зокрема 5 липня 2017 року (рекомендації № 3), 20 вересня 
2017 року (рекомендації № 6), 22 листопада 2017 року  (рекомендації № 6 , п.3), 
14 грудня 2017 року (рекомендації № 1), 21 червня 2018 року (рекомендації        
№ 2), на засіданні постійної комісії 14 травня 2019 року.  

Враховуючи вищезазначене постійна комісія обласної ради 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію щодо ситуації, що склалася навколо приміщення цілісного 
майнового комплексу колишнього кінотеатру "Іскра" взяти до відома. 

2. Рекомендувати облдержадміністрації: 
 до 10 липня 2019 року внести на розгляд обласної ради чітке управлінське 

рішення органу управління щодо подальшої долі нерухомого майна цілісного 
майнового комплексу колишнього кінотеатру «Іскра» з метою недопущення його 
руйнації та пошкодження; 

терміново забезпечити цілодобову охорону  вищезазначеного об'єкту. 
3. Рекомендувати постійній комісії обласної ради з питань житлово-

комунального господарства, регулювання комунальної власності, приватизації 
та капітального будівництва розглянути на засіданні питання щодо подальшого 
використання цілісного майнового комплексу колишнього кінотеатру «Іскра»,  
зважаючи на функціональні повноваження постійної комісії та враховуючи, що 
контроль за виконанням рішення обласної ради від 07 вересня 2012 року № 11 
«Про надання згоди на безоплатну передачу у спільну власність територіальних 

 



громад сіл, селищ, міст Миколаївської області  нерухомого та індивідуально 
визначеного майна цілісного майнового комплексу колишнього кінотеатру 
«Іскра»» відповідно до якого надано згоду на безоплатну передачу індивідуально 
визначеного та нерухомого майна – цілісного майнового комплексу колишнього 
кінотеатру «Іскра» з комунальної власності територіальної громади         
м. Миколаєва у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст 
Миколаївської області було покладено на постійну комісію обласної ради з 
питань 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 

 
Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 

 
від 25 червня 2019 року Миколаїв № 13 

 
Про депутатське звернення депутата 
обласної ради Маріна Г. щодо надання 
фінансової підтримки Мигійському коледжу 
Миколаївського національного аграрного 
університету 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію з цього питання, беручи до уваги, 
постійна комісія обласної ради 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію викладену у вищезазначеному зверненні та лист 

облдержадміністрації щодо фінансування Мигійського коледжу Миколаївського 
національного аграрного університету за рахунок коштів державного бюджету   
взяти до відома. 

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

3. Враховуючи, що відповідно до чинного законодавства реалізація 
державної політики в галузі науки і освіти, належить до повноважень місцевої 
державної адміністрації рекомендувати облдержадміністрації розглянути 
можливість щодо вирішення проблемних питань вищезазначеного закладу, 
порушених у депутатському зверненні депутата обласної ради Г. Маріна. 

4. Рекомендувати депутату обласної ради Г. Маріну особисто звернутися до 
відповідних органів щодо вирішення проблемних питань вищезазначеного 
закладу. 

5. Копію цих рекомендацій направити депутату обласної ради Г. Маріну. 
 

 
Голова постійної комісії обласної ради                                                 Н.ІВАНОВА 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ   

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

 
Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 

 
від 25 червня 2019 року Миколаїв № 14 
 
Про лист Комітету Верховної Ради України з 
питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та 
туризму щодо надання допомоги для 
забезпечення участі команди загально-
освітньої школи № 3 м. Миколаєва 

 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію з цього питання, беручи до уваги 

лист, постійна комісія обласної ради  
 
 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Лист щодо надання допомоги для забезпечення участі команди 
загальноосвітньої школи № 3 міста Миколаєва у XVII Міжнародному фестивалі 
юних рятувальників-пожежних, що відбудеться у місті Гомель (Білорусь) у липні 
2019 року взяти до відома. 

 
2. Рекомендувати облдержадміністрації, Миколаївській міській раді в 

межах повноважень розглянути зазначеного листа та сприяти участі команди 
загальноосвітньої школи № 3 міста Миколаєва  у вищезазначеному заході. 

Про результати розгляду проінформувати у встановлений чинним 
законодавством строк.  

 
 
 
Голова постійної комісії обласної ради                                                 Н.В. Іванова 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ   

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

 
Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 

 
від 25 червня 2019 року Миколаїв № 15 
 
Про колективне звернення стосовно вико-
ристання та охорони деяких майнових 
споруд Миколаївської обласної комунальної 
комплексної дитячо-юнацької спортивної 
школи 

 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію з цього питання, беручи до уваги 

лист, постійна комісія обласної ради  
 
 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію управління молоді та спорту облдержадміністрації з цього 
питання взяти до відома. 

2. Направити вищезазначене звернення на адресу облдержадміністрації для 
відповідного реагування. 

3. Рекомендувати облдержадміністрації вжити заходів щодо вирішення 
проблемних питань стосовно використання та охорони деяких майнових споруд 
Миколаївської обласної комунальної комплексної дитячо-юнацької спортивної 
школи, порушених у зверненні. 

Про вжиті заходи проінформувати заявників у встановлений чинним 
законодавством строк.  

 
 
 
Голова постійної комісії обласної ради                                                 Н.В. Іванова 



 
 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ   

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

 
Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 

 
25 червня 2018 року Миколаїв № 16 
 
 
Про підготовку та проведення оздоровчої 
кампанії в дитячих закладах оздоровлення та 
відпочинку обласного підпорядкування та 
пришкільних таборах з денним перебуванням 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію із зазначеного питання, беручи до 
уваги інформацію департаменту освіти і науки  облдержадміністрації  постійна 
комісія обласної ради зазначає таке. 

З 05 червня 2019 року у дитячих оздоровчих закладах Миколаївської 
обласної ради, які забезпечують оздоровлення дітей пільгової категорії закладів 
інституційного догляду та виховання дітей: дитячий оздоровчий центр 
«Орлятко» (с. Рибаківка, Березанського району) та дитячий оздоровчий заклад 
«Вітрила» (вул. Першотравнева, 1-а, м. Очаків) розпочали оздоровлення та 
відпочинок 448 і 67 дітей відповідно. 

Протягом січня-березня 2019 року у дитячих оздоровчих закладах 
«Вітрила» та «Орлятко» Миколаївської обласної ради до оздоровчої кампанії 
дітей влітку проведено наступні заходи: проведено необхідні ремонтні роботи у 
будівлях, забезпечено благоустрій територій, приведено в належний стан 
приміщення для проживання дітей та обслуговуючого персоналу, складські 
приміщення, проведено комплекс протипожежних заходів у відповідності до 
встановлених норм. 

Бюджетом на 2019 рік передбачено видатки на утримання зазначених 
закладів у сумі 10 960 300 грн. («Орлятко» - 8 160 900 грн., «Вітрила» - 2 799 
400 грн.) 

Відповідно до запрошень Міжнародних благодійних фондів влітку 2019 
року 58 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, вихованців 
шкіл-інтернатів Миколаївської обласної ради будуть відпочивати та 
оздоровлюватися у Сполучених Штатах Америки та Італії. 

3 метою підготовки пришкільних таборів та оздоровчих закладів до 
проведення оздоровчої кампанії влітку 2019 року департаментом освіти і науки 
видано накази від 25.03.2019 № 191 «Про організацію оздоровлення та 
відпочинку дітей влітку 2019 року», від 15.04.2019 № 254 «Про підготовку та 



 
 

проведення оздоровлення дітей в дитячому оздоровчому центрі «Орлятко» 
Миколаївської обласної ради влітку 2019 року», від 15.04.2019 № 255 «Про 
оздоровлення дітей в дитячому оздоровчому закладі «Вітрила» влітку 2019 
року». 

За попередніми даними відділів (управлінь) освіти райдержадміністрацій, 
міських рад, об’єднаних територіальних громад у закладах загальної середньої 
освіти Миколаївської області заплановано відкриття 269-ти пришкільних 
таборів з денним перебуванням, у яких планується оздоровити 15295 дітей, з 
них: 4657 пільгової категорії (252 дитини з інвалідністю, 4017 дітей - із 
малозабезпечених та багатодітних сімей, 388 - із сімей, які опинилися у 
складних життєвих обставинах). 

Враховуючи вищезазначене, постійна комісія обласної ради 
 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію департаменту освіти і науки облдержадміністрації взяти до 
відома. 

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

забезпечувати постійний контроль за діяльністю дитячих закладів 
оздоровлення та відпочинку обласного та районного підпорядкування; 

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

посилити контроль за дотриманням оздоровчими закладами вимог Законів 
України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», «Про охорону дитинства», 
«Про забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення», 
«Про пожежну безпеку», «Про дорожній рух», «Про основні завдання 
цивільного захисту»; 

передбачити в місцевих бюджетах видатки на оздоровлення та відпочинок 
дітей, особливо дітей пільгових категорій; 

створювати оптимальні комфортні умови для безпечного та ефективного 
перебування дітей у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку усіх типів, у 
тому числі пришкільних таборів з денним перебуванням, забезпечивши 
виділення коштів, необхідних для харчування дітей; 

сприяти організації роботи таборів з денним перебуванням дітей на базі 
закладів загальної середньої освіти; 

забезпечувати оздоровлення дітей, позбавлених батьківського піклування, 
та дітей інших пільгових категорій, які виховуються у школах-інтернатах 
обласного підпорядкування, учнів закладів професійної (професійно-технічної) 
освіти та студентів закладів фахової передвищої освіти з числа дітей сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування; 



 
 

організовувати у дитячих закладах відпочинку та оздоровлення виховні, 
культурно-масові, фізкультурно-спортивні та національно-патріотичні заходи; 

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

3. Враховуючи депутатське звернення депутата обласної ради Т. Демченко 
щодо незадовільної організації літнього оздоровлення дітей в шкільних 
закладах Єланецького району: 

3.1. Рекомендувати органам виконавчої влади та місцевого 
самоврядування Єланецького району: 

терміново організувати літнє оздоровлення дітей в школах Єланецького 
району,  виділивши з місцевих бюджетів необхідне фінансування та залучивши 
спонсорську допомогу; 

надати інформацію в розрізі шкіл про загальну кількість дітей та кількість 
школярів, які перебували або перебувають в оздоровчих таборах; вказати 
конкретні суми виділених коштів на харчування дітей в таборах із зазначенням 
джерел фінансування; 

проінформувати про реальні наміри по оздоровленню дітей в розрізі шкіл 
району та виділених коштів; 

вищезазначену інформацію надати депутату обласної ради Т. Демченко та 
постійній комісії обласної ради у встановлений чинним законодавством строк. 

3.2. Направити депутатське звернення депутата обласної ради Т. Демченко 
на адресу облдержадміністрації, Єланецької райдержадміністрації та районної 
ради для відповідного реагування. 

4. Департаменту освіти і науки облдержадміністрації надати узагальнену 
підсумкову інформацію щодо виконання цих рекомендацій та проведення 
оздоровчої кампанії в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку обласного 
підпорядкування та пришкільних таборах з денним перебуванням до 30 липня 
та 30 вересня 2019 року. 

 
 

 
 

Голова постійної комісії обласної ради                                            Н.ІВАНОВА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

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

 
Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 

 
від 25 червня 2019 року Миколаїв № 17 
 
Про ситуацію навколо водно-спортивного 
комплексу "Спартак"  
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію з цього питання взяти до відома. 
2. Рекомендувати облдержадміністрації відізвати лист стосовно 

прийняття у власність територіальної громади міста Миколаєва водно-
спортивної бази "Спартак". 

 
 

 
Голова постійної комісії обласної ради                                                 Н.ІВАНОВА 



 

 

 

 

 
 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

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

 
Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 

 
від 25 червня 2019 року Миколаїв № 18 
 
Про лист Головного управління національної  
поліції в Миколаївській області 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Рекомендувати постійній комісії обласної ради з питань законності, 

депутатської діяльності, антикорупційної і регуляторної політики, зв'язків з 
органами місцевого самоврядування та засобами масової інформації розглянути 
лист Головного управління національної поліції в Миколаївській області про 
вжиття додаткових заходів щодо протидії злочинності, зокрема встановлення у 
соціальних закладах систем відеонагляду. 

2. Рекомендувати органам виконавчої влади та місцевого самоврядування 
розглянути питання встановлення у соціальних закладах систем відеонагляду. 

3. Рекомендувати облдержадміністрації проаналізувати наявність систем 
відеонагляду в закладах обласного підпорядкування та при розгляді питання 
щодо внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2019 рік 
внести відповідні  пропозиції. 

 
 

 
Голова постійної комісії обласної ради                                                 Н.ІВАНОВА 



 

 

 

 

 
 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

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

 
Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 

 
від 25 червня 2019 року Миколаїв № 19 
 
Про увіковічення пам'яті депутата обласної ради, 
художнього керівника  Миколаївського акаде-
мічного художнього російського драматичного 
театру Кравченка М.А. 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію з цього питання, беручи до уваги 
заслуги Кравченка М.А. як депутата обласної ради та художнього керівника 
Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру в 
галузі культури, а також соціально-економічного розвитку територіальних 
громад Миколаївської області постійна комісія обласної ради  

 
ВИРІШИЛА: 

 
Вважати доцільним рекомендувати Миколаївській обласній раді 

ініціювати питання увіковічення пам'яті Кравченка Миколи Антоновича 
шляхом встановлення меморіальної дошки у Миколаївському академічному 
художньому російському драматичному театрі. 

 
 
 
 
 
 

 
Голова постійної комісії обласної ради                                                 Н.ІВАНОВА 
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МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

 

П Р О Т О К О Л 

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

 
 
від 25 червня 2019 року Миколаїв № 31 
 
Всього членів постійної комісії – 5. 
 
Присутні: 
 

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

Відсутні: Невеселий В.В. - відрядження 

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

  
 

Запрошені: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москаленко В.В. – голова обласної ради, 
Кротов А.О. – заступник голови обласної ради, 
Бонь В.В. – перший заступник голови облдержадміністрації (був 
відсутній), 
Гайдаржи В.В. - заступник голови облдержадміністрації (був 
відсутній), 
Трайтлі О.О. – заступник голови облдержадміністрації (був 
відсутній), 
Невінчанний М. А. – депутат обласної ради, 
Марін Г.А. – депутат обласної ради, 
Черненко О. І. – заступник начальника управління охорони 
здоров’я облдержадміністрації, 
Удовиченко О. О. – директор департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації,  
Димитров М. Ф. – начальник управління культури, національ-
ностей та релігій облдержадміністрації, 
Машкова Лідія Пилипівна – в. о. директора департаменту 
економічного розвитку та регіональної політики 
облдержадміністрації, заступник директора департаменту – 
начальник управління з питань регіональної політики та 
економічного розвитку (присутня Відіна О. В. - начальник 
управління з питань майна комунальної власності області 
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У засіданні 
комісії взяли 
участь: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
З числа 
запрошених 
не з'явилися 
на засідання 
постійної 
комісії: 

департаменту економічного розвитку та регіональної політики 
облдержадміністрації), 
Гінкул В. М. – в.о. начальника управління молоді та спорту 
облдержадміністрації, 
Герун В. А. – директор КП "Миколаївкнига" Миколаївської 
обласної ради, 
Васильєв К. В. – директор Миколаївської обласної комунальної 
комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 1, 
Зайцева О. В. – представник заявників, 
Фінкельштейн І.Й. – представник заявників, 
 
Лабарткава Т.С. – керуюча справами виконавчого апрату 
обласної ради, 
Рєзніков І.Б. – депутат обласної ради, 
Ахрамєєв М. В. - т.в.о. заступника начальника ГУНП в 
Миколаївській  області, 
Корсак О.Г. – радник голови обласної ради, 
Бєлокуров С.О. – начальник юридичного відділу виконавчого 
апарату обласної ради, 
представник Мигійському коледжу Миколаївського національ-
ного аграрного університету, 
представники Миколаївської обласної комунальної комплексної 
дитячо-юнацької спортивної школи № 1, 
представники громадськості, 
засоби масової інформації, 
 
Лукін І. Л. – начальник управління капітального будівництва 
облдержадміністрації. 
 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 
1. Про припинення діяльності Миколаївської обласної дитячої 

інфекційної лікарні Миколаївської обласної ради та Миколаївської обласної 
інфекційної лікарні Миколаївської обласної ради в результаті реорганізації 
шляхом їх злиття та створення на їх базі комунального некомерційного 
підприємства «Миколаївський обласний центр лікування інфекційних хвороб» 
Миколаївської обласної ради. 

 
 

Доповідач: Черненко Оксана Іванівна - заступник начальника 
управління охорони здоров’я облдержадміністрації. 
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2. Про припинення діяльності Миколаївського обласного лікарсько-
фізкультурного диспансеру Миколаївської обласної ради та Миколаївської 
обласної лікарні відновного лікування Миколаївської обласної ради в 
результаті реорганізації шляхом їх злиття і створення на їх базі комунального 
некомерційного підприємства «Миколаївський обласний центр медичної 
реабілітації та спортивної медицини» Миколаївської обласної ради. 

 
3. Про припинення діяльності Миколаївської обласної бази спеціального 

медичного постачання Миколаївської обласної ради в результаті реорганізації 
шляхом перетворення у комунальне некомерційне підприємство «Миколаївська 
обласна база спеціального медичного постачання» Миколаївської обласної 
ради. 

 
4. Про припинення діяльності Миколаївської обласної психіатричної 

лікарні №1 Миколаївської обласної ради, Миколаївської обласної 
психіатричної лікарні №2 Миколаївської обласної ради, Миколаївського 
обласного наркологічного диспансеру Миколаївської обласної ради в результаті 
реорганізації шляхом їх злиття та створення на їх базі комунального 
некомерційного підприємства «Миколаївський обласний центр психічного 
здоров’я» Миколаївської обласної ради. 

 
5. Про припинення діяльності Миколаївського обласного дитячого 

туберкульозного санаторію «Дубки» Миколаївської обласної ради та 
Миколаївського обласного дитячого кардіоревматологічного санаторію 
«Південний» Миколаївської обласної ради в результаті реорганізації шляхом їх 
злиття і створення на їх базі комунального некомерційного підприємства 
«Обласний дитячий центр медичної реабілітації» Миколаївської обласної ради. 

 
6. Про продовження трудових відносин з директором обласного 

комунального підприємства «Миколаївкнига». 

Доповідач: Черненко Оксана Іванівна - заступник начальника 
управління охорони здоров’я облдержадміністрації. 

Доповідач: Черненко Оксана Іванівна - заступник начальника 
управління охорони здоров’я облдержадміністрації. 

Доповідач: Черненко Оксана Іванівна - заступник начальника 
управління охорони здоров’я облдержадміністрації. 

Доповідач: Черненко Оксана Іванівна - заступник начальника 
управління охорони здоров’я облдержадміністрації. 

Інформує: 
 

Запрошена:  

Іванова Надія Валеріївна – голова постійної комісії 
обласної ради. 
Герун Валентина Анатоліївна – директор КП "Мико-
лаївкнига" Миколаївської обласної ради 
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7. Про управління майном спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст Миколаївської області. 

 

8. Про кандидатуру на посаду начальника управління з питань майна 
комунальної власності Миколаївської обласної ради. 

 

9. Про передачу у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, 
міст Миколаївської області нежитлового спортивного об'єкта "Миколаївський 
палац спорту", розташованого за адресою: м. Миколаїв, проспект Героїв 
України,4. 

 

10. Про лист Миколаївської обласної комунальної комплексної дитячо-
юнацької спортивної школи № 1 щодо ситуації зі спортивним об’єктом 
«Миколаївський палац спорту», розташованого за адресою: м. Миколаїв, 
проспект Героїв України, 4. 

 
11. Про проведення ремонтних робіт у обласних комунальних закладах 

освіти, культури, фізичної культури. 

Доповідач: Кротов Андрій Олександрович – заступник голови 
обласної ради 

Доповідач: Кротов Андрій Олександрович – заступник голови 
обласної ради 

Доповідач: Невінчанний Максим Андрійович – депутат обласної 
ради. 

Інформує: 
 
 

Запрошені: 

Васильєв Костянтин Володимирович – директор 
Миколаївської обласної комунальної комплексної 
дитячо-юнацької спортивної школи № 1. 
Гінкул Віктор Миколайович – в.о. начальника 
управління молоді та спорту облдержадміністрації.  
Трайтлі Олександр Олександрович – заступник голови 
облдержадміністрації. 
Машкова Лідія Пилипівна – в. о. директора 
департаменту економічного розвитку та регіональної 
політики облдержадміністрації, заступник директора 
департаменту – начальник управління з питань 
регіональної політики та економічного розвитку 

Доповідач: 
 

Запрошені: 

Лукін Ілля Леонідович – начальник управління 
капітального будівництва облдержадміністрації. 
Гайдаржи Валентин Васильович – заступник голови 
облдержадміністрації. 
Удовиченко Олена Олександрівна – директор 
департаменту освіти і науки облдержадміністрації.  
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12. Про ситуацію, що склалася навколо приміщення цілісного майнового 

комплексу колишнього кінотеатру "Іскра".  

 
13. Про депутатське звернення депутата обласної ради Маріна Г. щодо 

надання фінансової підтримки Мигійському коледжу Миколаївського 
національного аграрного університету. 

 
Різне. 
 
Про лист Комітету Верховної Ради України з питань сім'ї, молодіжної 

політики, спорту та туризму щодо надання допомоги для забезпечення участі 
команди загальноосвітньої школи № 3 м. Миколаєва. 

 

Про колективне звернення стосовно використання та охорони деяких 
майнових споруд Миколаївської обласної комунальної комплексної дитячо-
юнацької спортивної школи. 

 Димитров Михайло Федорович – начальник 
управління культури облдержадміністрації. 
Гінкул Віктор Миколайович – в.о. начальника 
управління молоді та спорту облдержадміністрації. 

Доповідач: 
 

Запрошені: 

Димитров Михайло Федорович – начальник 
управління культури облдержадміністрації. 
Бонь Вячеслав Валентинович – в.о. голови 
облдержадміністрації. 
Трайтлі Олександр Олександрович – заступник голови 
облдержадміністрації. 
Машкова Лідія Пилипівна – в. о. директора 
департаменту економічного розвитку та регіональної 
політики облдержадміністрації, заступник директора 
департаменту – начальник управління з питань 
регіональної політики та економічного розвитку 

Інформує: 
 

Запрошені: 

Марін Григорій Афанасійович – депутат обласної 
ради. 
Трайтлі Олександр Олександрович – заступник голови 
облдержадміністрації.  

Інформує: Іванова Надія Валеріївна – голова постійної комісії 
обласної ради. 

Інформує: 
Запрошені: 

Зайцева Олена Вікторівна – представник заявників. 
Гінкул Віктор Миколайович – в.о. начальника 
управління молоді та спорту облдержадміністрації.  
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Про підготовку та проведення оздоровчої кампанії в дитячих закладах 
оздоровлення та відпочинку обласного підпорядкування та пришкільних 
таборах з денним перебуванням. 

 

Головуючою запропоновано доповнити порядок денний такими 
питаннями: 

про ситуацію навколо водно-спортивного комплексу "Спартак"; 
про лист Головного управління національної поліції в Миколаївській 

області. 
У зв'язку зі сформованим порядком денним запропоновано вважати 

рекомендації прийняті з цих питань №№17, 18. 
Головуюча проінформувала членів постійної комісії про депутатське 

звернення депутата обласної ради Демченко Т.В. щодо незадовільної 
організації літнього оздоровлення в шкільних закладах Єланецького району та 
запропонувала розглянути його в контексті розгляду питання "Про підготовку 
та проведення оздоровчої кампанії в дитячих закладах оздоровлення та 
відпочинку обласного підпорядкування та пришкільних таборах з денним 
перебуванням". 
Проведено голосування. 
Підсумки голосування: «за» - одноголосно. 

 

Головуючою запропоновано затвердити порядок денний в цілому з 
доповненнями. 
Проведено голосування. 
Підсумки голосування: «за» - одноголосно. 

 

1. СЛУХАЛИ: Про припинення діяльності Миколаївської обласної 
дитячої інфекційної лікарні Миколаївської обласної ради та Миколаївської 
обласної інфекційної лікарні Миколаївської обласної ради в результаті 
реорганізації шляхом їх злиття та створення на їх базі комунального 
некомерційного підприємства «Миколаївський обласний центр лікування 
інфекційних хвороб» Миколаївської обласної ради. 

У обговоренні 
взяли участь: 

Іванова Н.В., Чорний С.В., Гладун С.М., Бєлокуров С.О. 

У ході обговорення запропоновано доповнити проект рекомендацій: після 
слів "за умови збереження мережі"  словами "обсягу медичних послуг". 

 

Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно, 

ВИРІШИЛИ: Рекомендації № 1 додаються. 

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

Доповідач: Черненко Оксана Іванівна - заступник начальника 
управління охорони здоров’я облдержадміністрації. 
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2. СЛУХАЛИ: Про припинення діяльності Миколаївського обласного 
лікарсько-фізкультурного диспансеру Миколаївської обласної ради та 
Миколаївської обласної лікарні відновного лікування Миколаївської обласної 
ради в результаті реорганізації шляхом їх злиття і створення на їх базі 
комунального некомерційного підприємства «Миколаївський обласний центр 
медичної реабілітації та спортивної медицини» Миколаївської обласної ради. 

 

У обговоренні 
взяли участь: 

Іванова Н.В., Москаленко В.В., Чорний С.В., Гладун С.М., 
Бєлокуров С.О. 

У ході обговорення запропоновано доповнити проект рекомендацій: після 
слів "за умови збереження мережі, ліжкомісць" словами "площі приміщень та 
обсягу медичних послуг". 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно, 
 

ВИРІШИЛИ: Рекомендації № 2 додаються. 
 

3. СЛУХАЛИ: Про припинення діяльності Миколаївської обласної бази 
спеціального медичного постачання Миколаївської обласної ради в результаті 
реорганізації шляхом перетворення у комунальне некомерційне підприємство 
«Миколаївська обласна база спеціального медичного постачання» 
Миколаївської обласної ради. 

 

У обговоренні 
взяли участь: 

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

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно, 
 

ВИРІШИЛИ: Рекомендації № 3 додаються. 
 

4. СЛУХАЛИ: Про припинення діяльності Миколаївської обласної 
психіатричної лікарні №1 Миколаївської обласної ради, Миколаївської 
обласної психіатричної лікарні №2 Миколаївської обласної ради, 
Миколаївського обласного наркологічного диспансеру Миколаївської обласної 
ради в результаті реорганізації шляхом їх злиття та створення на їх базі 
комунального некомерційного підприємства «Миколаївський обласний центр 
психічного здоров’я» Миколаївської обласної ради. 

Доповідач: Черненко Оксана Іванівна - заступник начальника 
управління охорони здоров’я облдержадміністрації. 

Доповідач: Черненко Оксана Іванівна - заступник начальника 
управління охорони здоров’я облдержадміністрації. 
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У обговоренні 
взяли участь: 

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

У ході обговорення запропоновано доповнити проект рекомендацій: після 
слів "за умови збереження мережі, ліжкомісць" словами " та обсягу медичних 
послуг". 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно, 
 

ВИРІШИЛИ: Рекомендації № 4 додаються. 
 

5. СЛУХАЛИ: Про припинення діяльності Миколаївського обласного 
дитячого туберкульозного санаторію «Дубки» Миколаївської обласної ради та 
Миколаївського обласного дитячого кардіоревматологічного санаторію 
«Південний» Миколаївської обласної ради в результаті реорганізації шляхом їх 
злиття і створення на їх базі комунального некомерційного підприємства 
«Обласний дитячий центр медичної реабілітації» Миколаївської обласної ради. 

 
У обговоренні 
взяли участь: 

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

У ході обговорення запропоновано доповнити проект рекомендацій: після 
слів "за умови збереження мережі, ліжкомісць" словами " та обсягу медичних 
послуг". 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно, 
 

ВИРІШИЛИ: Рекомендації № 5 додаються. 
 

6. СЛУХАЛИ: Про продовження трудових відносин з директором 
обласного комунального підприємства «Миколаївкнига». 

 
У обговоренні 
взяли участь: 

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

Доповідач: Черненко Оксана Іванівна - заступник начальника 
управління охорони здоров’я облдержадміністрації. 

Доповідач: Черненко Оксана Іванівна - заступник начальника 
управління охорони здоров’я облдержадміністрації. 

Інформує: 
 

Запрошена:  

Іванова Надія Валеріївна – голова постійної комісії 
обласної ради. 
Герун Валентина Анатоліївна – директор КП "Мико-
лаївкнига" Миколаївської обласної ради 
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Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно, 
 

ВИРІШИЛИ: Рекомендації № 6 додаються. 
 

7. СЛУХАЛИ: Про управління майном спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст Миколаївської області. 

 
У обговоренні 
взяли участь: 

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

 

Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно, 
 

ВИРІШИЛИ: Рекомендації № 7 додаються. 
 

8. СЛУХАЛИ: Про кандидатуру на посаду начальника управління з 
питань майна комунальної власності Миколаївської обласної ради. 

 
У обговоренні 
взяли участь: 

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

У ході обговорення запропоновано утриматися від розгляду цього питання. 
 

Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно, 
 

ВИРІШИЛИ: Рекомендації № 8 додаються. 
 

9. СЛУХАЛИ: Про передачу у спільну власність територіальних громад 
сіл, селищ, міст Миколаївської області нежитлового спортивного об'єкта 
"Миколаївський палац спорту", розташованого за адресою: м. Миколаїв, 
проспект Героїв України,4. 

 
У обговоренні 
взяли участь: 

Іванова Н.В., Чорний С.В., Гладун С.М., представники 
Миколаївської обласної комунальної комплексної дитячо-
юнацької спортивної школи № 1, Васильєв К.В. – директор 
Миколаївської обласної комунальної комплексної дитячо-

Доповідач: Кротов Андрій Олександрович – заступник голови 
обласної ради 

Доповідач: Кротов Андрій Олександрович – заступник голови 
обласної ради 

Доповідач: Невінчанний Максим Андрійович – депутат обласної 
ради. 
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юнацької спортивної школи № 1. 
 

Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно, 
 

ВИРІШИЛИ: Рекомендації № 9 додаються. 
 

10. СЛУХАЛИ: Про лист Миколаївської обласної комунальної 
комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 1 щодо ситуації зі 
спортивним об’єктом «Миколаївський палац спорту», розташованого за 
адресою: м. Миколаїв, проспект Героїв України, 4. 

 
У обговоренні 
взяли участь: 

Іванова Н.В., Чорний С.В., Гладун С.М., Невінчаний М.А., 
представники Миколаївської обласної комунальної 
комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 1, 
Васильєв К.В. – директор Миколаївської обласної 
комунальної комплексної дитячо-юнацької спортивної 
школи № 1. 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно, 
 

ВИРІШИЛИ: Рекомендації № 10 додаються. 
 

11. СЛУХАЛИ: Про проведення ремонтних робіт у обласних 
комунальних закладах освіти, культури, фізичної культури. 

 
У обговоренні 
взяли участь: 

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

Інформує: 
 
 

Запрошені: 

Васильєв Костянтин Володимирович – директор 
Миколаївської обласної комунальної комплексної 
дитячо-юнацької спортивної школи № 1. 
Гінкул Віктор Миколайович – в.о. начальника 
управління молоді та спорту облдержадміністрації.  

Доповідач: 
 
 

Запрошені: 

відсутній - Лукін Ілля Леонідович – начальник 
управління капітального будівництва 
облдержадміністрації  
Удовиченко Олена Олександрівна – директор 
департаменту освіти і науки облдержадміністрації. 
Димитров Михайло Федорович – начальник 
управління культури облдержадміністрації. 
Гінкул Віктор Миколайович – в.о. начальника 
управління молоді та спорту облдержадміністрації.  



11 
 

У ході обговорення голова постійної комісії обласної ради наголосила, 
що на запит постійної комісії обласної ради (лист від 24 травня  2019 року       
№ 396-03/05-19) за станом на 25 червня 2019 року інформації не надійшло. 
Надійшла інформація від структурних підрозділів облдержадміністрації: 
управління культури, національностей та релігій, управління молоді та спорту, 
департаменту освіти і науки облдержадміністрації. 

Зауважила, що ненадання інформації облдержадміністрацією на 
вищезазначений лист постійної комісії обласної ради свідчить про ігнорування 
депутатів обласної ради - членів постійної комісії ради та не сприяє співпраці 
депутатського корпусу з органами виконавчої влади. 

У ході обговорення зазначено, що відсутність основного доповідача -  на-
чальника управління капітального будівництва облдержадміністрації        Лукі-
на І.Л. (представників вищезазначеного управління) та керівництва 
облдержадміністрації робить неможливим розгляд цього питання по суті.  

Зазначено, що така позиція облдержадміністрації є неконструктивною та 
такою, що не забезпечує розгляд питань, направлених на вирішення проблем 
територіальних громад області.  

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно, 
 

ВИРІШИЛИ: Рекомендації № 11 додаються. 
 

12. СЛУХАЛИ: Про ситуацію, що склалася навколо приміщення 
цілісного майнового комплексу колишнього кінотеатру "Іскра".  

 
У обговоренні 
взяли участь: 

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

Іванова Н.В. зазначила, що питання щодо використання цілісного 
майнового комплексу колишнього кінотеатру "Іскра" неодноразово 
розглядалося на постійній комісії з питань культури, науки і освіти, сім'ї та 
молоді, спорту та пропонувалося до розгляду в постійній комісії з питань 
житлово-комунального господарства, регулювання комунальної власності, 
приватизації та капітального будівництва.  

Запропонувала доповнити проект рекомендацій таким пунктом: 
"Рекомендувати постійній комісії обласної ради з питань житлово-
комунального господарства, регулювання комунальної власності, приватизації 
та капітального будівництва розглянути на засіданні питання щодо подальшого 

Доповідач: 
 

Запрошені: 

Димитров Михайло Федорович – начальник 
управління культури облдержадміністрації. 
Відіна О. В. - начальник управління з питань майна 
комунальної власності області департаменту 
економічного розвитку та регіональної політики 
облдержадміністрації. 
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використання цілісного майнового комплексу колишнього кінотеатру «Іскра»,  
зважаючи на функціональні повноваження постійної комісії та враховуючи, що 
контроль за виконанням рішення обласної ради від 07 вересня 2012 року № 11 
«Про надання згоди на безоплатну передачу у спільну власність територіальних 
громад сіл, селищ, міст Миколаївської області  нерухомого та індивідуально 
визначеного майна цілісного майнового комплексу колишнього кінотеатру 
«Іскра»» відповідно до якого надано згоду на безоплатну передачу 
індивідуально визначеного та нерухомого майна – цілісного майнового 
комплексу колишнього кінотеатру «Іскра» з комунальної власності 
територіальної громади м. Миколаєва у спільну власність територіальних 
громад сіл, селищ, міст Миколаївської області було покладено на постійну 
комісію обласної ради з питань регулювання комунальної власності, 
приватизації та капітального будівництва". 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно, 
 

ВИРІШИЛИ: Рекомендації № 12 додаються. 
 

13. СЛУХАЛИ: Про депутатське звернення депутата обласної ради 
Маріна Г. щодо надання фінансової підтримки Мигійському коледжу 
Миколаївського національного аграрного університету. 

 
У обговоренні 
взяли участь: 

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

У ході обговорення депутатами зазначено, що більш ефективним 
розглядом питання є особисте звернення депутата Маріна Г.А до відповідних 
органів. 

Гладун С.М. зазначила, що необхідне узгодження з відповідними 
службами на проведення ремонтних робіт у будівлях, що мають історичне 
значення. 

Чорний С.В. зауважив, що перш за все необхідно виготовлення проектно-
кошторисної документації за власний рахунок, потім можлива участь у 
проектах.  

Іванова запропонувала доповнити проект рекомендацій таким пунктом: 
"Рекомендувати депутату обласної ради Г. Маріну особисто звернутися до 
відповідних органів щодо вирішення проблемних питань вищезазначеного 
закладу". 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: "за" – одноголосно. 
ВИРІШИЛИ: Рекомендації № 13 додаються. 

Інформує: 
 
Марін Григорій Афанасійович – депутат обласної 
ради. 
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14. СЛУХАЛИ: Про лист Комітету Верховної Ради України з питань сім'ї, 
молодіжної політики, спорту та туризму щодо надання допомоги для 
забезпечення участі команди загальноосвітньої школи № 3 м. Миколаєва. 

 
У обговоренні 
взяли участь: 

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

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно, 
 

ВИРІШИЛИ: Рекомендації № 14 додаються. 
 
15. СЛУХАЛИ: Про колективне звернення стосовно використання та 

охорони деяких майнових споруд Миколаївської обласної комунальної 
комплексної дитячо-юнацької спортивної школи. 

 
У обговоренні 
взяли участь: 

Іванова Н.В., Чорний С.В., Гладун С.М., Гінкул В.М., 
представники громадськості. 
 

У ході обговорення депутатами взято до уваги інформацію в.о. начальника  
управління молоді та спорту Гінкула В.М. про створення комісії, метою роботи 
якої є вирішення порушених заявника питань, у тому числі демонтаж туалету.  

  
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно, 
 

ВИРІШИЛИ: Рекомендації № 15 додаються. 
 
16. СЛУХАЛИ: Про підготовку та проведення оздоровчої кампанії в 

дитячих закладах оздоровлення та відпочинку обласного підпорядкування та 
пришкільних таборах з денним перебуванням. 

 
У обговоренні 
взяли участь: 

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

Інформує: Іванова Надія Валеріївна – голова постійної комісії 
обласної ради. 

Інформує: 
Запрошені: 

Зайцева Олена Вікторівна – представник заявників. 
Гінкул Віктор Миколайович – в.о. начальника 
управління молоді та спорту облдержадміністрації.  
 

Інформує: Удовиченко Олена Олександрівна – директор 
департаменту освіти і науки облдержадміністрації. 
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У ході обговорення з урахуванням депутатського звернення депутата 
обласної ради Демченко Т.В. щодо незадовільної організації літнього 
оздоровлення дітей в шкільних закладах Єланецького району головою 
постійної комісії обласної ради запропоновано доповнити проект рекомендацій 
такими пунктами: 

"3. Враховуючи депутатське звернення депутата обласної ради Т. Демчен-
ко щодо незадовільної організації літнього оздоровлення дітей в шкільних 
закладах Єланецького району: 

3.1. Рекомендувати органам виконавчої влади та місцевого 
самоврядування Єланецького району: 

терміново організувати літнє оздоровлення дітей в школах Єланецького 
району,  виділивши з місцевих бюджетів необхідне фінансування та залучивши 
спонсорську допомогу; 

надати інформацію в розрізі шкіл про загальну кількість дітей та кількість 
школярів, які перебували або перебувають в оздоровчих таборах; вказати 
конкретні суми виділених коштів на харчування дітей в таборах із зазначенням 
джерел фінансування; 

проінформувати про реальні наміри по оздоровленню дітей в розрізі шкіл 
району та виділених коштів; 

вищезазначену інформацію надати депутату обласної ради Т. Демченко та 
постійній комісії обласної ради у встановлений чинним законодавством строк. 

3.2. Направити депутатське звернення депутата обласної ради Т. Демченко 
на адресу облдержадміністрації, Єланецької райдержадміністрації та районної 
ради для відповідного реагування. 

4. Департаменту освіти і науки облдержадміністрації надати узагальнену 
підсумкову інформацію щодо виконання цих рекомендацій та проведення 
оздоровчої кампанії в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку обласного 
підпорядкування та пришкільних таборах з денним перебуванням до 30 липня 
та 30 вересня 2019 року". 
 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно, 
 

ВИРІШИЛИ: Рекомендації № 16 додаються. 
 
17. СЛУХАЛИ: Про ситуацію навколо водно-спортивного комплексу 

"Спартак". 

 
У обговоренні 
взяли участь: 

Іванова Н.В., Чорний С.В., Гладун С.М., Москаленко В.В., 
Фінкельштейн І.Й., представники громадськості. 

Інформує: Москаленко В.В. – голова обласної ради. 
Фінкельштейн Ігор Йосипович – координатор комітету 
порятунку ВСК "Спартак". 
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У ході обговорення голова обласної ради Москаленко В.В. зазначила, що 
рішення обласної ради про надання згоди на безоплатну передачу нерухомого 
майна водно-спортивної бази "Спартак"  з державної власності у спільну 
власність територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області 
(рішення від 27 липня 2017 року № 12, зміни від 12 квітня 2018 року № 11) не 
скасовано і підлягає безумовному виконанню. Зауважила, що згаданий вище 
комплекс є у складів обласної дитячо-юнацької спортивної школи, 
фінансування якої здійснюється з обласного бюджету. 

У ході обговорення озвучено пропозицію рекомендувати облдерж-
адміністрації відізвати лист стосовно прийняття у власність територіальної 
громади міста Миколаєва водно-спортивної бази "Спартак". 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: Рекомендації № 17 додаються. 
 
18. СЛУХАЛИ: Про лист Головного управління національної поліції в 

Миколаївській області. 

 
У обговоренні 
взяли участь: 

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

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно, 
 

ВИРІШИЛИ: Рекомендації № 18 додаються. 
 
Після обговорення питань порядку денного депутат обласної ради Рєзні-

ков І.Б. запропонував розглянути питання щодо увіковічення пам'яті депутата 
обласної ради, художнього керівника  Миколаївського академічного 
художнього російського драматичного театру Кравченка М.А., враховуючи 
його заслуги як депутата обласної ради та художнього керівника 
Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру в 
галузі культури, а також соціально-економічного розвитку територіальних 
громад Миколаївської області.  

 
Головуючою запропоновано включити вищезазначене питання в порядок 

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

Інформує: Ахрамєєв Максим Володимирович - т.в.о. заступника 
начальника ГУНП в Миколаївській  області.  
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19. СЛУХАЛИ: Про увіковічення пам'яті депутата обласної ради, 
художнього керівника  Миколаївського академічного художнього російського 
драматичного театру Кравченка М.А. 

Інформує: Рєзніков Ілля Борисович – депутат обласної ради 

 
У обговоренні 
взяли участь: 

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

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно 

ВИРІШИЛИ: Рекомендації № 19 додаються. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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