
Проект 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

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

 
15 серпня 2019 року 
Початок: 10.00 

Депутатська кімната 

 
1. Про стан підготовки закладів освіти до нового навчального року. 

 
 2. Про стан використання освітньої субвенції обласними комунальними 
закладами освіти та районними закладами освіти. 
 

 
 3. Про ситуацію зі створенням філій опорних шкіл у Миколаївській 
області. 
 

 4. Про реконструкцію Єланецької гуманітарної гімназії. 
 

5. Про депутатське звернення депутата обласної Чорного С.В. щодо 
будівництва нового навчального корпусу зі спортивною залою у с. Мостове 
Доманівського району. 

Різне. 
 
6. Про колективне звернення працівників закладів загальної середньої 

освіти Березанського району щодо виплати заробітної плати та збереження 
робочих місць. 

Інформує: 
 

Запрошений: 

Удовиченко Олена Олександрівна – директор 
департаменту освіти і науки облдержадміністрації. 
Трайтлі Олександр Олександрович – заступник голови 
облдержадміністрації.  

Інформує: 
 

Запрошений: 

Удовиченко Олена Олександрівна – директор 
департаменту освіти і науки облдержадміністрації. 
Трайтлі Олександр Олександрович – заступник голови 
облдержадміністрації.  

Інформує: 
 
 

Удовиченко Олена Олександрівна – директор 
департаменту освіти і науки облдержадміністрації. 
 

Інформує: 
 
 

Удовиченко Олена Олександрівна – директор 
департаменту освіти і науки облдержадміністрації. 
 

Інформує: 
 
 

Чорний Сергій Віталійович – депутат обласної ради. 
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7. Про звернення тренера-викладача МОГО ОДЮСШ ФСТ «Спартак» 

Мусевича В. щодо переведення відділення веслувального слалому в 
підпорядкування м. Первомайськ. 

 

 
 8. Про звернення громадських організацій національно-культурних 
товариств Миколаївської області. 
 

 9. Про надання фінансової підтримки з обласного бюджету ДЮСШ, 
засновниками яких є ФСТ.  

10. Про звернення Миколаївської обласної організації Національної 
спілки письменників України та Миколаївського благодійного фонду «Дітям 
України» щодо виділення коштів з обласного бюджету. 
 

Інформує: 
 

Запрошені: 

Удовиченко Олена Олександрівна – директор 
департаменту освіти і науки облдержадміністрації. 
Трайтлі Олександр Олександрович – заступник голови 
облдержадміністрації.  
Гуртовий Валентин Миколайович - голова 
Березанської районної ради 

Інформує: 
 

Запрошені: 

Гінкул Віктор Миколайович – в. о. начальника 
управління молоді та спорту облдержадміністрації. 
Трайтлі Олександр Олександрович – заступник голови 
облдержадміністрації.  
Мусевич Вадим Володимирович - тренер-викладач 
МОГО ОДЮСШ ФСТ «Спартак». 

Інформує: 
 
 

Запрошені: 

Бєлий Семен Олександрович – голова громадської 
організації «Миколаївське обласне єврейське 
національно-культурне товариство». 
Трайтлі Олександр Олександрович – заступник голови 
облдержадміністрації.  
Димитров Михайло Федорович - начальник 
управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації. 
 

Інформує: 
 
 

Гінкул Віктор Миколайович – в. о. начальника 
управління молоді та спорту облдержадміністрації. 
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Інформує: 
 
 

Запрошений: 

Марущак Віра Іванівна – голова  Миколаївської 
обласної організації Національної спілки 
письменників України. 
Трайтлі Олександр Олександрович – заступник голови 
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 15 серпня 2019 року Миколаїв № 32 
 
Всього членів постійної комісії – 4. 
 
Присутні: 
 

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

Відсутні: - . 

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

  
 

Запрошені: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
У засіданні 
комісії взяли 
участь: 
 
 
 

Трайтлі О.О. – заступник голови облдержадміністрації (був 
відсутній), 
Удовиченко О. О. – директор департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації,  
Димитров М. Ф. – начальник управління культури, 
національностей та релігій облдержадміністрації, 
Гінкул В. М. – в.о. начальника управління молоді та спорту 
облдержадміністрації, 
Мусевич В.В. - тренер-викладач МОГО ОДЮСШ ФСТ 
«Спартак» (був відсутній), 
Бєлий С.О. - голова громадської організації «Миколаївське 
обласне єврейське національно-культурне товариство», 
Марущак Віра Іванівна – голова  Миколаївської обласної 
організації Національної спілки письменників України, 
Гуртовий В.М. - голова Березанської районної ради (був 
відсутній), 
Москаленко В.В. – голова обласної ради, 
Кротов А.О. – заступник голови обласної ради, 
Корсак О.Г. – радник голови обласної ради, 
Воронок А.В. – депутат обласної ради, 
Демченко Т.В. – депутат обласної ради, 
Олабін В.В. – депутат обласної ради, 
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Вербицький О.Г. – начальник організаційного відділу 
виконавчого апарату обласної ради. 
представники громадськості, 
засоби масової інформації. 

На початку засідання заступник голови обласної ради Кротов А.О.  
запропонував депутатам обласної ради внести до порядку денного засідання 
постійної комісії обласної ради питання про надання фінансової підтримки з 
обласного бюджету ДЮСШ, засновниками яких є ФСТ. 

Депутат обласної ради Демченко Т.В. запропонувала внести до порядку 
денного засідання постійної комісії обласної ради питання про:  

ситуацію зі створенням філій опорних шкіл у Миколаївській області;  
реконструкцію Єланецької гуманітарної гімназії. 
Голова постійної комісії обласної ради Іванова Н.В. запропонувала 

присутнім проголосувати за порядок денний засідання постійної комісії, проект 
якого розданий депутатам, з урахуванням вище запропонованих питань.  

 

Проведено голосування.  
Підсумки голосування: одноголосно. 

 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 
1. Про стан підготовки закладів освіти до нового навчального року. 

 2. Про стан використання освітньої субвенції обласними комунальними 
закладами освіти та районними закладами освіти. 
 

 3. Про ситуацію зі створенням філій опорних шкіл у Миколаївській 
області. 
 

  
 

Інформує: 
 
 

Удовиченко Олена Олександрівна – директор 
департаменту освіти і науки облдержадміністрації. 

Інформує: 
 
 

Удовиченко Олена Олександрівна – директор 
департаменту освіти і науки облдержадміністрації. 
 

Інформує: 
 
 

Удовиченко Олена Олександрівна – директор 
департаменту освіти і науки облдержадміністрації. 
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4. Про реконструкцію Єланецької гуманітарної гімназії. 
 

5. Про депутатське звернення депутата обласної Чорного С.В. щодо 
будівництва нового навчального корпусу зі спортивною залою у с. Мостове 
Доманівського району. 

6. Про колективне звернення працівників закладів загальної середньої 
освіти Березанського району щодо виплати заробітної плати та збереження 
робочих місць. 

 

7. Про звернення тренера-викладача МОГО ОДЮСШ ФСТ «Спартак» 
Мусевича В. щодо переведення відділення веслувального слалому в 
підпорядкування м. Первомайськ. 

 

 
 8. Про звернення громадських організацій національно-культурних 
товариств Миколаївської області. 
 

 9. Про надання фінансової підтримки з обласного бюджету ДЮСШ, 
засновниками яких є ФСТ.  

Інформує: 
 
 

Удовиченко Олена Олександрівна – директор 
департаменту освіти і науки облдержадміністрації. 
 

Інформує: 
 
 

Чорний Сергій Віталійович – депутат обласної ради. 

Інформує: 
 
 

Удовиченко Олена Олександрівна – директор 
департаменту освіти і науки облдержадміністрації. 
 

Інформує: 
 
 

Гінкул Віктор Миколайович – в. о. начальника 
управління молоді та спорту облдержадміністрації. 
 

Інформує: 
 
 

Запрошений: 

Бєлий Семен Олександрович – голова громадської 
організації «Миколаївське обласне єврейське 
національно-культурне товариство». 
Димитров Михайло Федорович - начальник 
управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації. 
 

Інформує: 
 
 

Гінкул Віктор Миколайович – в. о. начальника 
управління молоді та спорту облдержадміністрації. 
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10. Про звернення Миколаївської обласної організації Національної 
спілки письменників України та Миколаївського благодійного фонду «Дітям 
України» щодо виділення коштів з обласного бюджету. 
 

1. СЛУХАЛИ: Про стан підготовки закладів освіти до нового навчального 
року. 

У обговоренні 
взяли участь: 

Іванова Н.В., Невеселий В.В., Чорний С.В., Гладун С.М., 
Корсак О.Г., Воронок А.В., Демченко Т.В., Олабін В.В. 

Гладун С.М. звернула увагу присутніх на відсоток готовності навчальних 
закладів до нового навчального року, порушила питання про формат 
цьогорічної серпневої педагогічної конференції. Олабін В.В. порушив питання 
про придбання та поповнення новими засобами навчання та обладнання 
закладів освіти в новому навчальному році. Чорний С.В. порушив питання про 
терміни щодо закупівлі обладнання для кабінетів природничо-математичного 
циклу. Іванова Н.В. порушила питання про причини невикористання субвенції з 
державного бюджету на створення та ремонт спортивних комплексів при 
загальноосвітніх навчальних закладах, умови відбору таких ЗОШ. Воронок А.В. 
порушила питання про виконання навчальними закладами протипожежних 
заходів, джерела фінансування цих заходів. Корсак О.Г. порушила питання про 
кількість дітей, які навчаються на індивідуальному домашньому навчанні при 
тому, що вони навчаються в обласних інтернатних закладах. Демченко Т.В. 
порушила питання про готовність навчальних закладів до опалювального 
сезону. Невеселий В.В. порушив питання про необхідність проведення 
обстеження маршрутів шкільних автобусів на предмет перевантаження їх 
дітьми та виявлення населених пунктів, до яких шкільні автобуси не 
забезпечують організоване підвезення учнів. 

У ході обговорення запропоновано доповнити проект рекомендацій 
такими пунктами:  

8. Заступнику голови обласної ради Кротову А.О. організувати виїзд 
депутатів обласної ради до навчальних закладів області з розгляду питання про 
стан підготовки закладів освіти до нового навчального року.  

Депутатам обласної ради надати обласній раді у письмовому вигляді 
інформацію про стан підготовки закладів освіти до нового навчального року та 
основні проблемні питання. 

 

Інформує: 
 
 
 

Марущак Віра Іванівна – голова  Миколаївської 
обласної організації Національної спілки 
письменників України. 
 

Інформує: 
 
 

Удовиченко Олена Олександрівна – директор 
департаменту освіти і науки облдержадміністрації. 
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9. Департаменту освіти і науки облдержадміністрації надати обласній раді 
узагальнену інформацію про стан підготовки до нового навчального року (у 
тому числі у розрізі районів, міст, об’єднаних територіальних громад про 
підготовку до опалювального сезону, протипожежні заходи; по обласним 
комунальним закладам освіти надати проблемні питання з пожежної безпеки із 
зазначенням суми коштів, необхідної на їх вирішення) та виконання цих 
рекомендацій до 27 серпня 2019 року. 

10. Повернутися до розгляду цього питання на наступному засіданні 
постійної комісії обласної ради. 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно, 

ВИРІШИЛИ: Рекомендації № 1 додаються. 
 
2. СЛУХАЛИ: Про стан використання освітньої субвенції обласними 

комунальними закладами освіти та районними закладами освіти. 
 

У обговоренні 
взяли участь: 

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

Демченко Т.В. порушила питання про надання більш детальної інформації 
щодо використання освітньої субвенції. 

У ході обговорення запропоновано доповнити проект рекомендацій такими 
пунктами: 
 3. Департаменту освіти і науки облдержадміністрації до 29 серпня         
2019 року надати обласній раді узагальнену інформацію про стан використання 
освітньої субвенції у табличному вигляді за видами субвенцій із зазначенням 
суми коштів, яку передбачено використати, яка фактично вже використана та 
планується використати до кінця 2019 року.  

4. Повернутися до розгляду цього питання на наступному засіданні 
постійної комісії обласної ради. 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно, 
 

ВИРІШИЛИ: Рекомендації № 2 додаються. 
 

 
 
 

Інформує: 
 
 

Удовиченко Олена Олександрівна – директор 
департаменту освіти і науки облдержадміністрації. 
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3. СЛУХАЛИ: Про ситуацію зі створенням філій опорних шкіл у 
Миколаївській області. 
 

У обговоренні 
взяли участь: 

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

Демченко Т.В. порушила питання про кількість філій, створених при 
опорних школах. 

У ході обговорення запропоновано доповнити проект рекомендацій такими 
пунктами: 

 2. Рекомендувати облдержадміністрації, департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації до 29 серпня 2019 року надати обласній раді інформацію 
про кількість створених філій опорних шкіл та кількість філій опорних шкіл, які 
планується створити.  

3. Повернутися до розгляду цього питання на наступному засіданні 
постійної комісії обласної ради. 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно, 
 

ВИРІШИЛИ: Рекомендації № 3 додаються. 
 

4. СЛУХАЛИ: Про реконструкцію Єланецької гуманітарної гімназії. 
 

У обговоренні 
взяли участь: 

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

Демченко Т.В. звернула увагу, що фінансування реконструкції 
передбачається за рахунок коштів ДФРР та співфінансування з районного 
бюджету, порушила питання про терміни завершення реконструкції.  

У ході обговорення запропоновано доповнити проект рекомендацій такими 
пунктами: 

2. Рекомендувати облдержадміністрації, департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації до 29 серпня 2019 року надати обласній раді інформацію 
з цього питання із зазначенням суми коштів, яка передбачена на реконструкцію, 
та фактично використана, термінів завершення реконструкції цього 
навчального закладу.  

Інформує: 
 
 

Удовиченко Олена Олександрівна – директор 
департаменту освіти і науки облдержадміністрації. 
 

Інформує: 
 
 

Удовиченко Олена Олександрівна – директор 
департаменту освіти і науки облдержадміністрації. 
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3. Рекомендувати Єланецькій райдержадміністрації до 29 серпня 2019 року 
надати обласній раді інформацію про реконструкцію Єланецької гуманітарної 
гімназії із зазначенням суми коштів, яка передбачена на реконструкцію, та 
фактично використана, термінів початку та завершення реконструкції цього 
навчального закладу.  

4. Повернутися до розгляду цього питання на наступному засіданні 
постійної комісії обласної ради із запрошенням Єланецької 
райдержадміністрації, заступника голови облдержадміністрації Гайдаржи В.В. 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно, 
 

ВИРІШИЛИ: Рекомендації № 4 додаються. 
 

5. СЛУХАЛИ: Про депутатське звернення депутата обласної          
Чорного С.В. щодо будівництва нового навчального корпусу зі спортивною 
залою у с. Мостове Доманівського району. 

У обговоренні 
взяли участь: 

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

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – 3 (Іванова Н.В., Чорний С.В., Гладун С.М.); 
 "проти" – 0; 
 "утрималися" – 0; 
 "не голосували" – 1(Невеселий В.В.); 
 "всього" – 4. 
 

ВИРІШИЛИ: Рекомендації № 5 додаються. 
 

6. СЛУХАЛИ: Про колективне звернення працівників закладів загальної 
середньої освіти Березанського району щодо виплати заробітної плати та 
збереження робочих місць. 

 

У обговоренні 
взяли участь: 
 

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

Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно, 
 

Інформує: 
 

Чорний Сергій Віталійович – депутат обласної ради. 

Інформує: 
 
 

Удовиченко Олена Олександрівна – директор 
департаменту освіти і науки облдержадміністрації. 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендації № 6 додаються. 

 
7. СЛУХАЛИ: Про звернення тренера-викладача МОГО ОДЮСШ ФСТ 

«Спартак» Мусевича В. щодо переведення відділення веслувального слалому в 
підпорядкування м. Первомайськ. 

 

У обговоренні 
взяли участь: 

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

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно, 
 

ВИРІШИЛИ: Рекомендації № 7 додаються. 
 
Демченко Т.В. запропонувала членам постійної комісії висловити позицію 

відносно припинення діяльності Миколаївського обласного лікарсько-
фізкультурного диспансеру Миколаївської обласної ради. Пропозицію 
головуючим не поставлено на голосування. 

 
8. СЛУХАЛИ: Про звернення громадських організацій національно-

культурних товариств Миколаївської області. 
 

У обговоренні 
взяли участь: 

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

Іванова Н.В. запропонувала управлінню культури, національностей та 
релігій облдержадміністрації дублювати на сайті управління оголошення про 
проведення конкурсу проектів національно-культурних товариств. 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно, 
 

ВИРІШИЛИ: Рекомендації № 8 додаються. 
 

Інформує: 
 
 

Гінкул Віктор Миколайович – в. о. начальника 
управління молоді та спорту облдержадміністрації. 
 

Інформує: 
 
 

Запрошений: 

Бєлий Семен Олександрович – голова громадської 
організації «Миколаївське обласне єврейське 
національно-культурне товариство». 
Димитров Михайло Федорович - начальник 
управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації. 
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9. СЛУХАЛИ: Про надання фінансової підтримки з обласного бюджету 
ДЮСШ, засновниками яких є ФСТ.  

У обговоренні 
взяли участь: 

Іванова Н.В., Невеселий В.В., Чорний С.В., Кротов А.О. 

Кротов А.О. звернув увагу, що з обласного бюджету ДЮСШ, 
засновниками яких є ФСТ, надано фінансової підтримки на суму більше            
4 млн. грн., але не всі кошти використано.  

У ході обговорення запропоновано у проекті рекомендацій записати такий 
пункт: 

Інформацію управління молоді та спорту облдержадміністрації про 
надання фінансової підтримки з обласного бюджету ДЮСШ, засновниками 
яких є ФСТ, взяти до відома. 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – 3 (Іванова Н.В., Чорний С.В., Невеселий В.В.); 
 "проти" – 0; 
 "утрималися" – 0; 
 "не голосували" – 1(Гладун С.М.); 
 "всього" – 4. 
 

ВИРІШИЛИ: Рекомендації № 9 додаються. 
 
 

10. СЛУХАЛИ: Про звернення Миколаївської обласної організації 
Національної спілки письменників України та Миколаївського благодійного 
фонду «Дітям України» щодо виділення коштів з обласного бюджету. 

У обговоренні 
взяли участь: 

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

Гладун С.М. висловила свою позицію проти того, щоб члени 
Миколаївської обласної організації Національної спілки письменників України 
видавали книжки автоматично, без проходження через відбіркову комісію. 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно, 
 

ВИРІШИЛИ: Рекомендації № 10 додаються. 

Інформує: 
 
 

Гінкул Віктор Миколайович – в. о. начальника 
управління молоді та спорту облдержадміністрації. 
 

Інформує: 
 
 
 

Марущак Віра Іванівна – голова  Миколаївської 
обласної організації Національної спілки 
письменників України. 
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Після обговорення питань порядку денного в.о. начальника  управління 
молоді та спорту облдержадміністрації Гінкул В.М. запропонував включити до 
порядку денного питання про лист управління молоді та спорту 
облдержадміністрації від 15 серпня 2019 року № 04-822 щодо виділення 
додаткових коштів з обласного бюджету на спортивну галузь. 

Пропозицію головуючим поставлено на голосування.  
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно, 
 

11. СЛУХАЛИ: Про лист управління молоді та спорту 
облдержадміністрації від 15 серпня 2019 року № 04-822 щодо виділення 
додаткових коштів з обласного бюджету на спортивну галузь. 

У обговоренні 
взяли участь: 

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

У ході обговорення запропоновано у проекті рекомендацій записати такий 
пункт: 

1. Підтримати пропозицію управління молоді та спорту 
облдержадміністрації щодо виділення додаткових коштів з обласного бюджету 
на спортивну галузь у межах наявного фінансового ресурсу. 

2. Направити вищезазначений лист на розгляд постійної комісії обласної 
ради з питань регіонального розвитку, планування, бюджету, фінансів та 
інвестицій. 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно, 
 

ВИРІШИЛИ: Рекомендації № 11 додаються. 
 
 
 
 
 
 

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

Інформує: 
 
 
 

Гінкул Віктор Миколайович – в. о. начальника 
управління молоді та спорту 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 
 

 
15 серпня 2019 року Миколаїв № 1
 
 
Про стан підготовки закладів освіти до нового 
навчального року 

 
Розглянувши та обговоривши інформацію департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації (лист від 06 серпня 2019 року № 3452/02/01-01.14) і 
зазначено питання, постійна комісія обласної ради 
 
КОНСТАТУЄ: 
 
 З метою забезпечення вчасної та якісної підготовки закладів освіти 
області до нового навчального року, створення безпечних умов для всіх 
учасників освітнього процесу департаментом освіти і науки 
облдержадміністрації проведено відповідні організаційні заходи та 
здійснюється моніторинг проведення робіт з підготовки закладів освіти до 
нового навчального року. 
 Загальна сума видатків місцевих бюджетів на проведення поточного 
ремонту в комунальних закладах загальної середньої та дошкільної освіти 
складає 61479,02 тис.грн. За станом на 1 серпня 2019 року до нового 
навчального року підготовлено 58 % закладів загальної середньої та 64 % 
закладів дошкільної освіти. 
 На виконання частини 6 статті 20 Закону України  «Про освіту» 
поточного року в загальноосвітніх навчальних закладах області передбачається 
створення доступності для маломобільних груп населення, а саме: 
облаштування внутрішніх санітарних вузлів у  34 закладах загальної середньої 
освіти, ремонт пандусів у 10 закладах. Роботи передбачається завершити до     
10 жовтня поточного року. Затримка виконання робіт обумовлена повільним 
вирішенням питання співфінансування. Державним бюджетом на забезпечення 
належних санітарно-гігієничних умов у приміщеннях закладів загальної 
середньої освіти передбачено 8591,798 тис. грн. та співфінансування з  
місцевих бюджетів складатиме 1236,702 тис.грн. Наразі розробляється 
документація, розглядаються питання співфінансування.  
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 Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05.07.2019 № 493 «Про 
затвердження розподілу обсягу субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на створення та ремонт існуючих спортивних комплексів при 
загальноосвітніх навчальних закладах усіх ступенів у 2019 році» на 3 заклади 
загальної середньої освіти  передбачено 4537,8 тис.грн. Проектно-кошторисна 
документація в наявності. Рішення про співфінансування не прийнято по 
жодному закладу (Мішково-Погорілівська санаторна загальноосвітня школа-
інтернат Миколаївської обласної ради , Новобузька загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 7 та Вільнозапорізька школа Новобузької районної ради), що 
ставить під загрозу використання субвенції державного бюджету у поточному 
році. 
 За обмеженості фінансового ресурсу залишається складною  ситуація 
щодо капітального ремонту закладів загальної середньої освіти, які за 
результатами обстеження проектними організаціями потребують його 
проведення, а саме: будівля Новобузької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
№ 1. Для вирішення питання прибудови теплого санвузла в Новобузькому 
педколеджі для потреб початкових класів зазначеної школи департаментом 
освіти і науки облдержадміністрації подавався на конкурс мікропроектів проект 
щодо виділення коштів на розроблення проектно-кошторисної документації. 
Асигнування не виділені.  
 Упродовж 8 років не вирішується питання капітального ремонту покрівлі 
Южноукраїського ліцею. Нерухоме майно перебуває у державній власності. 
Міністерством освіти і науки України видатки на капітальний ремонт не  
передбачені.  
 В листопаді минулого року розпочато реконструкцію котельні 
Дмитрівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів – дошкільний навчальний заклад Куцурубської сільської ради        
(117 дітей в навчальному році підвозились до інших шкіл). До цього часу 
роботи з реконструкції котельні не завершені.  
 На адресу обласної ради вкотре надходили листи щодо відновлення 
роботи Новобузької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Новобузької 
районної ради, звернення депутата облансої ради Чорного С.В. щодо 
будівництва нового корпусу Мостівського НВК тощо. 

Враховуючи вищезазначене, постійна комісія обласної ради  
 

ВИРІШИЛА: 
 

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

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

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

2.1. Проведення та завершення в установленому порядку капітальних 
ремонтів, ремонтів, реконструкції, утеплення стін будівель та заміни віконних 
блоків, проведення поточних ремонтних робіт приміщень у закладах освіти 
області в термін до 24 серпня 2019 року. 

2.2.  Забезпечення підготовки приміщень загальноосвітніх шкіл, шкіл-
інтернатів, дошкільних навчальних закладів, професійно-технічних навчальних 
закладів, систем опалення, котелень, їдалень до нового навчального року та до 
зимового періоду в термін до 24 серпня 2019 року, звернувши особливу увагу 
на: 

- підготовку класних кімнат, забезпечення їх утеплення, освітлення, 
оформлення відповідно до профілю навчання; 

- ремонт їдалень та забезпечення їх меблями, посудом, холодним та 
гарячим проточним водопостачанням; 

- підготовку спортивних залів, спортмайданчиків, забезпечення 
спортивним інвентарем з урахуванням можливостей місцевих бюджетів та 
спонсорської допомоги; 

- проведення ремонтів котелень, систем опалення, проведення заходів з 
метою організації належного  опалення приміщень навчальних та дошкільних 
закладів; 

- підготовку спальних корпусів шкіл-інтернатів, учнівських  гуртожитків 
професійно-технічних училищ, ліцеїв до нового навчального року та 
опалювального періоду; 

- поновлення фонду шкільних бібліотек підручниками в повному обсязі, 
сучасною навчально-методичною, науково-популярною, довідниковою 
літературою; 

- оснащення (оновлення) загальноосвітніх навчальних закладів сучасними 
комп’ютерними комплексами, підключення до мережі Інтернет за сучасними 
швидкісними каналами зв’язку; 

-  благоустрій територій закладів освіти; 
-  забезпечення шкіл підготовленими педагогічними  кадрами. 
 
2.3. Виконання протипожежних заходів у закладах освіти, у разі 

необхідності виділення коштів при внесенні змін чи формуванні місцевих 
бюджетів на наступний рік з метою вирішення питання. 

 
2.4. Відновлення роботи Новобузької загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 1 Новобузької районної ради, будівництва нового корпусу 
Мостівського НВК Доманівського району. 

Обстеження проектними організаціями будівель закладів освіти 
комунальної власності з метою запобігання руйнації приміщень та збереження 
життя дітей та викладачів.  
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2.5. Забезпечення організованим підвезенням до навчальних закладів усіх 
дітей сільської місцевості, які проживають на відстані понад 3 км від школи, та 
педагогічних працівників, провівши відповідну роботу щодо: 

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

-   здійснення поточного ремонту місцевих доріг за маршрутами шкільних 
автобусів; 

-  укладання договорів на перевезення учнів; 
- передбачення у місцевих бюджетах у повному обсязі коштів на 

утримання шкільних автобусів та забезпечення їх пально-мастильними 
матеріалами; 

- забезпечення проходження водіями шкільних автобусів щоденних 
медичних оглядів та технічного стану транспорту; 

- оновлення існуючого шкільного автопарку та придбання нових шкільних 
автобусів. 

 
2.6. Забезпечення залучення до навчання 100% учнів, які проживають на 

закріплених територіях. 
 

3. З метою належної організації харчування дітей у навчальних та 
дошкільних закладах області, забезпечення збалансованого, повноцінного та 
якісного харчування згідно з фізіологічними нормами, максимального 
охоплення усіх дітей харчуванням вжиття заходів щодо здійснення заготівлі 
основних продуктів харчування за максимально низькими цінами та залучення 
спонсорської допомоги. 

 
4. Рекомендувати сільським, селищним головам, головам об’єднаних 

територіальних громад, міським головам, головам районних рад розглянути на 
сесіях відповідних рад питання співфінансування на придбання автобусів, 
комп’ютерної техніки з відповідним мультимедійним контентом, облаштування  
внутрішніх санітарних вузлів, створення спортивних комплексів при закладах 
загальної середньої освіти в термін до 20 серпня 2019 року. 

 
5. Враховуючи розпорядження Кабінету Міністрів України від 05 липня 

2019 року № 493-р «Про затвердження розподілу обсягу субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на створення та ремонт існуючих спортивних 
комплексів при загальноосвітніх навчальних закладах усіх ступенів у         
2019 році», рекомендувати облдержадміністрації, Новобузькій міській раді та 
Новобузькій районній раді при підготовці проектів рішень про внесення змін до 
місцевих бюджетів на 2019 рік передбачити співфінансування проєктів на  
створення та ремонт існуючих спортивних комплексів при загальноосвітніх 
навчальних закладах. 
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6. Враховуючи те, що нерухоме майно Южноукраїського ліцею перебуває 
у державній власності, рекомендувати облдержадміністрації, департаменту 
освіти і науки облдержадміністрації звернутися до Міністерства освіти і науки 
України щодо виділення з державного бюджету коштів на проведення 
капітального ремонту покрівлі цього навчального закладу. 

 
7. Рекомендувати управлінню капітального будівництва взяти на контроль 

ведення робіт на об’єктах галузі освіти обласної комунальної власності, на які у 
цьому році виділялися кошти з обласного бюджету, забезпечити ефективне і 
цільове їх використання та своєчасне завершення робіт. 

 
8. Заступнику голови обласної ради Кротову А.О. організувати виїзд 

депутатів обласної ради до навчальних закладів області з розгляду питання про 
стан підготовки закладів освіти до нового навчального року.  

Депутатам обласної ради надати обласній раді у письмовому вигляді 
інформацію про стан підготовки закладів освіти до нового навчального року та 
основні проблемні питання. 

 
9. Департаменту освіти і науки облдержадміністрації надати обласній раді 

узагальнену інформацію про стан підготовки до нового навчального року (у 
тому числі у розрізі районів, міст, об’єднаних територіальних громад про 
підготовку до опалювального сезону, протипожежні заходи; по обласним 
комунальним закладам освіти надати проблемні питання з пожежної безпеки із 
зазначенням суми коштів, необхідної на їх вирішення) та виконання цих 
рекомендацій до 27 серпня 2019 року. 

 
10. Повернутися до розгляду цього питання на наступному засіданні 

постійної комісії обласної ради. 
 
 
 
 
 

  
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 
 

 
15 серпня 2019 року Миколаїв № 2
 
 
Про стан використання освітньої субвенції обласними 
комунальними закладами освіти та районними 
закладами освіти  
 

 
Розглянувши та обговоривши інформацію департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації  (лист від 06 серпня 2019 року № 3452/02/01-01.14) із 
зазначеного питання, постійна комісія обласної ради  
 
КОНСТАТУЄ: 
 

 Департамент освіти і науки облдержадміністрації являється головним 
розпорядником коштів освітньої субвенції, яка передбачена в законах України 
про державний бюджет на відповідний рік для обласного бюджету.  

 Станом на 01 січня 2019 року в обласному бюджеті склався залишок 
коштів освітньої субвенції у сумі 23 857,558 тис. гривень, з яких 17 357,3 тис. 
гривень кошти цільового напряму відповідно до розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 18 грудня 2018 року № 1012-р «Про розподіл резерву 
коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у      
2018 році» та 6 500,258 тис. гривень залишок освітньої субвенції, який склався 
після виплати заробітної плати педагогічним працівникам у повному обсязі.  

 Враховуючи зазначене, департаментом розподілено 17 357,3 тис. гривень 
з урахуванням цільового призначення, у тому числі: 

1 043,30 тис. гривень (видатки споживання) на закупівлю україномовних 
дидактичних матеріалів для закладів загальної середньої освіти з навчанням 
мовами національних меншин. Станом на поточну дату укладено договір. 

6 485,50 тис. гривень (видатки розвитку) на оснащення закладів загальної 
середньої освіти засобами навчання та обладнанням для кабінетів природничо-
математичних предметів. Триває процедура закупівель.   

9 828,50 тис. гривень (видатки розвитку) на забезпечення належних 
санітарно-гігієнічних умов у приміщеннях закладів загальної середньої освіти 
розподілено у сумі 6 574,027 тис. гривень між адміністративно-
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територіальними одиницями області,  3 254,473 тис. гривень – для закладів 
обласного підпорядкування. 

Залишок коштів освітньої субвенції у сумі 6 500,258 тис. гривень 
розподілено враховуючи порядок та умови  надання освітньої субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам, затверджені постановою Кабінету 
Міністрів України від 14 січня 2015 року № 6  «Деякі питання надання 
освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам», залишок 
коштів спрямовано на такі видатки: 

4 900,0 тис. гривень (видатки розвитку) на оснащення закладів загальної 
середньої освіти області засобами навчання з фізики, хімії, біології, географії, 
математики, навчальними комп’ютерними комплексами з мультимедійними 
засобами навчання (інтерактивна дошка, інтерактивна панель із вмонтованим 
комп’ютером, мультимедійний проектор, під’єднаний до комп’ютера вчителя, 
учнівське комп’ютерне обладнання, програмне забезпечення, комутаційне 
обладнання тощо), навчальним обладнанням і методичним забезпеченням для 
початкової школи.  

630,0 тис. гривень (видатки розвитку) на забезпечення співфінансування у 
розмірі 30 відсотків для придбання одного спеціального автобуса (2100,0 тис. 
гривень за один), в тому числі 382,64тис. гривень – залишок освітньої субвенції 
2018 року, 247,36 тис. гривень – кошти цільового напряму (залишок за 
результатами закупівлі 2018 року).  

375,7 тис. гривень для завершення робіт КП «Миколаївбудреконструкція» 
по реалізації проекту «Будівництво топкової з впровадженням 
енергозберігаючих технологій Новопетрівської спеціальної загальноосвітньої 
школи-інтернату Миколаївської обласної ради Снігурівського району 
Миколаївської області». 

300,0 тис. гривень (видатки споживання) – поточний ремонт харчоблоку в 
Лисогірській спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті Миколаївської 
обласної ради. 

294,558 тис. гривень (видатки споживання) на виконання протипожежних 
заходів в закладах обласного підпорядкування, тому числі 190,0 тис. гривень 
для Первомайського професійного аграрного ліцею, 104,558 тис. гривень – 
спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату № 6 Миколаївської обласної 
ради.    

 В 2019 році для закладів обласного підпорядкування передбачено 
250230,7 тис. гривень освітньої субвенції на виплату заробітної плати 
педагогічним працівникам, в тому числі 204376,2 тис. гривень для інтернатних 
закладів, 18657,6 тис. гривень закладів професійної (професійно-технічної) 
освіти, 7512,5 тис. гривень заклади вищої освіти І-ІІ рівнів акредитації,   
19 774,4 тис. гривень для інклюзивно-ресурсних центрів. Станом на 01 серпня 
2019 року використано освітньої субвенції 144 841,2 тис. гривень. 

Для Миколаївської області на 2019 рік передбачено освітньої субвенції на 
виплату заробітної плати педагогічним працівникам 2044465,5 тис. гривень. 
Станом на 01 серпня 2019 року використано освітньої субвенції 1248  861,4 тис. 
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гривень, в тому числі 39 644,4 тис. гривень за рахунок залишку коштів 
освітньої субвенції, що утворився на початок 2019 року. 

 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію департаменту освіти і науки облдержадміністрації про стан 
використання освітньої субвенції обласними комунальними закладами освіти та 
районними закладами освіти взяти до відома. 

2. Рекомендувати облдержадміністрації, департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації посилити контроль за ефективністю використання коштів 
освітньої субвенції з метою забезпечення доступу дітей до якісної освіти, 
створення відповідних умов для навчання та розвитку дітей, збереження їх 
здоров'я, вирішення питання оновлення та зміцнення матеріально-технічної 
бази, придбання шкільних автобусів, забезпечення належної організації 
харчування дітей у навчальних закладах області. 
 3. Департаменту освіти і науки облдержадміністрації до 29 серпня         
2019 року надати обласній раді узагальнену інформацію про стан використання 
освітньої субвенції у табличному вигляді за видами субвенцій із зазначенням 
суми коштів, яку передбачено використати, яка фактично вже використана та 
планується використати до кінця 2019 року.  

4. Повернутися до розгляду цього питання на наступному засіданні 
постійної комісії обласної ради. 
 
 
 
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 
 

 
15 серпня 2019 року Миколаїв № 3
 
 
Про ситуацію зі створенням філій опорних шкіл у 
Миколаївській області 
 

 
Заслухавши інформації департаменту освіти і науки облдержадміністрації  

із зазначеного питання, постійна комісія обласної ради  
 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію департаменту освіти і науки облдержадміністрації з цього 
питання взяти до відома. 

2. Рекомендувати облдержадміністрації, департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації до 29 серпня 2019 року надати обласній раді інформацію 
про кількість створених філій опорних шкіл та кількість філій опорних шкіл, які 
планується створити.  

3. Повернутися до розгляду цього питання на наступному засіданні 
постійної комісії обласної ради. 
 
 
 
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 
 

 
15 серпня 2019 року Миколаїв № 4
 
 
Про реконструкцію Єланецької гуманітарної гімназії 

 
Заслухавши інформації департаменту освіти і науки облдержадміністрації  

із зазначеного питання, постійна комісія обласної ради  
 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію департаменту освіти і науки облдержадміністрації з цього 
питання взяти до відома. 

2. Рекомендувати облдержадміністрації, департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації до 29 серпня 2019 року надати обласній раді інформацію 
з цього питання із зазначенням суми коштів, яка передбачена на реконструкцію, 
та фактично використана, термінів завершення реконструкції цього 
навчального закладу.  

3. Рекомендувати Єланецькій райдержадміністрації до 29 серпня 2019 року 
надати обласній раді інформацію про реконструкцію Єланецької гуманітарної 
гімназії із зазначенням суми коштів, яка передбачена на реконструкцію, та 
фактично використана, термінів початку та завершення реконструкції цього 
навчального закладу.  

4. Повернутися до розгляду цього питання на наступному засіданні 
постійної комісії обласної ради із запрошенням Єланецької 
райдержадміністрації, заступника голови облдержадміністрації Гайдаржи В.В. 
 
 
 
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 
 

 
15 серпня 2019 року Миколаїв № 5
 
 
Про депутатське звернення депутата обласної Чорного 
С.В. щодо будівництва нового навчального корпусу зі 
спортивною залою у с. Мостове Доманівського району 
 

 
Розглянувши та обговоривши депутатське звернення депутата обласної 

ради Чорного С.В., постійна комісія обласної ради  
 

ВИРІШИЛА: 
 
1. Підтримати депутатське звернення депутата обласної ради Чорного 

С.В. щодо будівництва нового навчального корпусу зі спортивною залою у        
с. Мостове Доманівського району 

2. Направити депутатське звернення депутата обласної Чорного С.В. для 
розгляду та відповідного відпрацювання на адресу облдержадміністрації та 
департаменту освіти і науки облдержадміністрації. 

3. Рекомендувати облдержадміністрації, департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації включити до перспективного плану розвитку 
Миколаївської області на 2019-2021 р.р. проект «Будівництво нового 
навчального корпусу зі спортивною залою по вул. Степова, 69, с. Мостове 
Доманівського району Миколаївської області. Нове будівництво». 

Про результати розгляду депутатського звернення депутата обласної ради 
Чорного С.В. проінформувати обласну раду та депутата обласної ради Чорного 
С.В. до 01 листопада 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 
 

 
15 серпня 2019 року Миколаїв № 6
 
 
Про колективне звернення працівників закладів 
загальної середньої освіти Березанського району щодо 
виплати заробітної плати та збереження робочих місць 
 

 
Розглянувши та обговоривши інформацію департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації (лист від 31 липня 2019 року № Г-316-12-КО), беручи до 
уваги лист Березанської районної ради від 08 серпня 2019 року № 108-04-33 із 
зазначеного питання, постійна комісія обласної ради  

 
КОНСТАТУЄ: 

 
 Згідно зі статтею 17 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» установи, що перебувають у комунальній власності відповідних 
територіальних громад, підпорядковані, підзвітні та підконтрольні органам 
місцевого самоврядування. 

 Відповідно до статті 25 Закону України «Про освіту» здійснення 
контролю за фінансово-господарською діяльністю закладу освіти є 
повноваженнями засновника – Березанської районної ради. 

Згідно з пунктом 2 статті 66 Закону України «Про освіту» районні, міські 
ради та ради об’єднаних територіальних громад: відповідають за реалізацію 
державної політики у сфері освіти та забезпечення якості освіти на відповідній 
території, забезпечення доступності дошкільної, початкової та базової 
середньої освіти, позашкільної освіти; планують та забезпечують розвиток 
мережі закладів дошкільної, початкової та базової середньої освіти, 
позашкільної освіти. 

Враховуючи вищевикладене, постійна комісія обласної ради 
 

ВИРІШИЛА: 
 
1. Інформацію департаменту освіти і науки облдержадміністрації із 

зазначеного питання взяти до відома. 
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2. Вважати неприпустимим безпідставне скорочення робочих місць та 
накопичення заборгованості із виплати заробітної плати у закладах загальної 
середньої освіти Березанського району. 

3. Взяти до уваги лист Березанської районної ради, відповідно до якого 
станом на 05 серпня 2019 року кедиторська заборгованість із виплати 
заробітної плати по галузі «Освіта» не значиться. 

3. Рекомендувати Березанській райдержадміністрації, Березанській 
районній раді: 

передбачити в районному бюджеті Березанського району необхідний 
фінансовий ресурс для забезпечення своєчасної виплати заробітної плати, 
вживати заходів щодо недопущення накопичення заборгованості із виплати 
заробітної плати працівникам закладів загальної середньої освіти; 

у разі необхідності в подальшому з метою ефективного використання 
бюджетних коштів розглянути питання щодо оптимізації мережі закладів 
загальної середньої освіти Березанського району.  

 
 

 
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 
 

 
15 серпня 2019 року Миколаїв № 7
 
 
Про звернення тренера-викладача МОГО ОДЮСШ 
ФСТ «Спартак» Мусевича В. щодо переведення 
відділення веслувального слалому в підпорядкування 
м. Первомайськ

 
Розглянувши та обговоривши інформацію управління молоді та спорту 

облдержадміністрації (лист від 06 серпня 2019 року № 04-783/1) із зазначеного 
питання, враховуючи рішення Первомайської міської ради Миколаївської 
області від 27 червня 2019 року № 2 «Про створення фізкультурно-оздоровчого 
клубу «Первомайський міський спеціалізований клуб греблі на байдарках і 
каное та інших видів спорту ім. А.Л. Дмітрієва», постійна комісія обласної ради  

 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Підтримати пропозицію управління молоді та спорту 
облдержадміністрації щодо переведення відділення веслувального слалому 
МОГО ОДЮСШ ФСТ «Спартак» до новоствореного фізкультурно-оздоровчого 
клубу «Первомайський міський спеціалізований клуб греблі на байдарках і 
каное та інших водних видів спорту ім. А.Л. Дмітрієва» з 01 січня 2020 року. 

2. Обласній державній адміністрації, управлінню молоді та спорту 
облдержадміністрації: 

звернутися до Первомайської міської ради з клопотанням про відкриття 
відділення веслувального слалому у новоствореному фізкультурно-
оздоровчому клубі «Первомайський міський спеціалізований клуб греблі на 
байдарках і каное та інших водних видів спорту ім. А.Л. Дмітрієва» та 
наданням пропозицій щодо фінансування цього відділення; 

вжити заходів щодо переведення відділення веслувального слалому 
МОГО ОДЮСШ ФСТ «Спартак» до новоствореного фізкультурно-оздоровчого 
клубу «Первомайський міський спеціалізований клуб греблі на байдарках і 
каное та інших водних видів спорту ім. А.Л. Дмітрієва» в установленому 
чинним законодавством порядку. 
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Про проведену роботу проінформувати обласну раду до 01 лютого       
2020 року. 

3. Рекомендувати Первомайській міській раді передбачити кошти у 
місцевому бюджеті з 01 січня 2020 року на фінансування відділення 
веслувального слалому, який  буде діяти у складі новоствореного фізкультурно-
оздоровчого клубу «Первомайський міський спеціалізований клуб греблі на 
байдарках і каное та інших водних видів спорту ім. А.Л. Дмітрієва», у тому 
числі на виплату заробітної плати працівникам, організації навчально-
тренувального процесу, придбання спортивного інвентарю та обладнання, 
участь у змаганнях тощо. 

 
 
 
 
 

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 
 

 
15 серпня 2019 року Миколаїв № 8
 
 
Про звернення громадських організацій національно-
культурних товариств Миколаївської області  
 

 
Розглянувши та обговоривши звернення голови громадської організації 

«Миколаївське обласне єврейське національно-культурне товариство»       
Бєлого С.О.  та інших національно-культурних товариств щодо оголошення 
повторного проведення конкурсу проектів національно-культурних товариств 
на 2020 рік та скасування попередніх рішень конкурсної комісії, постійна 
комісія обласної ради  

 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію голови громадської організації «Миколаївське обласне 
єврейське національно-культурне товариство» Бєлого С.О. з цього питання 
взяти до відома. 

2. Звернути увагу, що конкурс проектів національно-культурних 
товариств відбувається відповідно до Порядку проведення конкурсу з 
визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами 
громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається 
фінансова підтримка, затвердженого постановою  Кабінет Міністрів України 
від 12 жовтня 2011 року № 1049. 

3. Рекомендувати облдержадміністрації, управління культури, 
національностей та релігій облдержадміністрації відповідно до повноважень 
розглянути зазначене звернення голови громадської організації «Миколаївське 
обласне єврейське національно-культурне товариство» Бєлого С.О. та інших 
національно-культурних товариств. У разі виявлення порушень чинного 
законодавства – оголосити повторне проведення конкурсу проектів 
національно-культурних товариств на 2020 рік відповідно до вимог постанови  
Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року № 1049. 
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Про результати розгляду зазначеного звернення проінформувати обласну 
раду та голову громадської організації «Миколаївське обласне єврейське 
національно-культурне товариство» Бєлого С.О. до 01 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 
 

 
15 серпня 2019 року Миколаїв № 9
 
 
Про надання фінансової підтримки з обласного 
бюджету ДЮСШ, засновниками яких є ФСТ 
 

 
Розглянувши та обговоривши інформацію управління молоді та спорту 

облдержадміністрації з цього питання, постійна комісія обласної ради  
 

ВИРІШИЛА: 
 

Інформацію управління молоді та спорту облдержадміністрації про 
надання фінансової підтримки з обласного бюджету ДЮСШ, засновниками 
яких є ФСТ, взяти до відома. 

 
 
 

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 
 

 
15 серпня 2019 року Миколаїв № 10
 
 
Про звернення Миколаївської обласної організації 
Національної спілки письменників України та 
Миколаївського благодійного фонду «Дітям України» 
щодо виділення коштів з обласного бюджету 
 

 
Розглянувши та обговоривши звернення Миколаївської обласної 

організації Національної спілки письменників України (листи від 08 серпня 
2019 року № 22, № 23, № 24, № 25, № 26, № 27, № 28) та Миколаївського 
благодійного фонду «Дітям України» (лист від 12 серпня 2019 року № 20/08-1) 
щодо виділення коштів з обласного бюджету, постійна комісія обласної ради  

 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Звернення Миколаївської обласної організації Національної спілки 
письменників України та Миколаївського благодійного фонду «Дітям України» 
щодо виділення коштів з обласного бюджету взяти до відома. 

2. Направити звернення Миколаївської обласної організації 
Національної спілки письменників України (листи від 08 серпня 2019 року      
№ 22, № 23, № 24, № 26) на адресу управління інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю облдержадміністрації для розгляду та 
відповідного реагування. 

Про результати розгляду зазначених звернень проінформувати обласну 
раду та Миколаївську обласну організацію Національної спілки письменників 
України до 20 вересня 2019 року. 

3. Направити звернення Миколаївської обласної організації 
Національної спілки письменників України (лист від 08 серпня 2019 року        
№ 25) та Миколаївського благодійного фонду «Дітям України» (лист від        
12 серпня 2019 року № 20/08-1) на адресу управління культури, 
національностей та релігій облдержадміністрації для розгляду та відповідного 
реагування. 
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Про результати розгляду зазначених звернень проінформувати обласну 
раду, Миколаївську обласну організацію Національної спілки письменників 
України та Миколаївський благодійний фонду «Дітям України» до 20 вересня 
2019 року. 

4. Направити звернення Миколаївської обласної організації 
Національної спілки письменників України (листи від 08 серпня 2019 року       
№ 27, № 28) на адресу департаменту освіти і науки облдержадміністрації для 
розгляду та відповідного реагування. 

Про результати розгляду зазначених звернень проінформувати обласну 
раду та Миколаївську обласну організацію Національної спілки письменників 
України до 20 вересня 2019 року. 

5. Рекомендувати управлінню інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, управлінню культури, 
національностей та релігій облдержадміністрації, департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації пропозиції, зазначені у листах Миколаївської обласної 
організації Національної спілки письменників України та Миколаївського 
благодійного фонду «Дітям України», включити до заходів відповідних 
обласних програм.  

 
 
 

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 
 

 
15 серпня 2019 року Миколаїв № 11
 
 
Про лист управління молоді та спорту 
облдержадміністрації від 15 серпня 2019 року  
№ 04-822 щодо виділення додаткових коштів з 
обласного бюджету на спортивну галузь  
 

 
Розглянувши та обговоривши інформацію управління молоді та спорту 

облдержадміністрації (лист від 15 серпня 2019 року № 04-822) щодо виділення 
додаткових коштів з обласного бюджету на спортивну галузь, постійна комісія 
обласної ради  

 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Підтримати пропозицію управління молоді та спорту 
облдержадміністрації щодо виділення додаткових коштів з обласного бюджету 
на спортивну галузь у межах наявного фінансового ресурсу. 

2. Направити вищезазначений лист на розгляд постійної комісії обласної 
ради з питань регіонального розвитку, планування, бюджету, фінансів та 
інвестицій. 
 

 
 
 

Голова постійної комісії обласної ради                    Н.ІВАНОВА 
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