
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
засідання постійної комісії обласної ради 

з питань екології, охорони навколишнього середовища та використання 
природних ресурсів 

 
 

 
19 жовтня 2016 року  
м. Миколаїв         

Початок:  10.00  
Депутатська кімната 
обласної ради 

 
 

1. Про реорганізацію (перетворення) Миколаївського обласного центру з 
профілактики та боротьби зі СНІДом – закладу комунальної власності області 
в Миколаївський обласний центр паліативної допомоги та інтегрованих послуг 
Миколаївської обласної ради. 

Доповідач: Кравцова Наталя Ярославівна – заступник начальника 
управління охорони здоров’я облдержадміністрації  

2. Про продовження строку дії на період до 2017 року включно обласної 
Цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2013-
2016 роки. 

Доповідач: Кравцова Наталя Ярославівна – заступник начальника 
управління охорони здоров’я облдержадміністрації  

3. Про перейменування Обласного центру медико-соціальної експертизи 
- закладу комунальної власності області та затвердження його Статуту. 

Доповідач: Кравцова Наталя Ярославівна – заступник начальника 
управління охорони здоров’я облдержадміністрації  

4. Про перейменування Миколаївської обласної стоматологічної 
поліклініки - закладу комунальної власності області та затвердження її 
Статуту. 

Доповідач: Кравцова Наталя Ярославівна – заступник начальника 
управління охорони здоров’я облдержадміністрації  

5. Про перейменування Миколаївського базового медичного коледжу - 
закладу комунальної власності області та затвердження його Статуту. 

Доповідач: Кравцова Наталя Ярославівна – заступник начальника 
управління охорони здоров’я облдержадміністрації  
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6. Про перейменування закладу комунальної власності області – 
Миколаївської обласної лікарні відновного лікування та затвердження її 
Статуту. 

Доповідач: Кравцова Наталя Ярославівна – заступник начальника 
управління охорони здоров’я облдержадміністрації  

7. Про перейменування Миколаївського обласного лікарсько-
фізкультурного диспансеру - закладу комунальної власності області та 
затвердження його Статуту. 

Доповідач: Кравцова Наталя Ярославівна – заступник начальника 
управління охорони здоров’я облдержадміністрації  

8. Про перейменування Миколаївської обласної дитячої інфекційної 
лікарні - закладу комунальної власності області та затвердження його Статуту. 

Доповідач: Кравцова Наталя Ярославівна – заступник начальника 
управління охорони здоров’я облдержадміністрації  

9. Про звільнення з посад керівників закладів охорони здоров’я 
Миколаївської області. 

Доповідач: Кравцова Наталя Ярославівна – заступник начальника 
управління охорони здоров’я облдержадміністрації  

10. Про звіт начальника управління охорони здоров’я 
облдержадміністрації Капусти М.О. щодо організації системи охорони 
здоров'я у лікарняних закладах області. 

Доповідач: Кравцова Наталя Ярославівна – заступник начальника 
управління охорони здоров’я облдержадміністрації  

11. Про надання згоди на безоплатну передачу нерухомого майна зі 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської 
області у комунальну власність територіальної громади Новокрасненської 
сільської ради Арбузинського району. 

Доповідач: Відіна Ольга Вікторівна – начальник управління з питань 
майна комунальної власності області департаменту економіч-
ного розвитку та регіональної політики облдержадміністрації. 
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12. Про надання згоди на безоплатну передачу нерухомого майна зі 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської 
області у комунальну власність територіальної громади Широколанівської 
сільської ради Веселинівського району та внесення змін до рішення обласної 
ради від 16 квітня 2015 року № 10. 

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

13. Про надання згоди на безоплатну передачу нерухомого майна зі 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської 
області у спільну власність територіальних громад міста, сіл Баштанського 
району. 

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

14. Про Перелік об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст Миколаївської області, які підлягають приватизації у 2016 році. 

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

15. Про звіт начальника управління з питань майна комунальної 
власності області департаменту економічного розвитку та регіональної 
політики облдержадміністрації Відіної О.В. про результати управління 
підприємствами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
Миколаївської області протягом 2014-2016 років. 

Інформує: Відіна Ольга Вікторівна – начальник управління з питань 
майна комунальної власності області департаменту економіч-
ного розвитку та регіональної політики облдержадміністрації 

16. Про припинення юридичної особи – комунального підприємства 
«Профілактична дезінфекція». 

Доповідачі: Відіна Ольга Вікторівна – начальник управління з питань 
майна комунальної власності області департаменту економіч-
ного розвитку та регіональної політики облдержадміністрації. 
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17. Про внесення змін до рішення обласної ради від 21 грудня 2012 року 
№ 31. 

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

18. Про призначення Березницького В.М. на посаду директора обласного 
комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго». 

Інформує: Власенко Андрій Володимирович – голова постійної комісії 
обласної ради 

19. Про підготовку до осінньо-зимового періоду об’єктів спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області. 

Доповідачі: Гладков Євгеній Леонідович – начальник управління 
житлово комунального господарства облдержадміністрації; 

 

Бородін Віталій Анатолійович – виконуючий обов’язки 
директора обласного комунального підприємства «Миколаїв-
облтеплоенерго» 

20. Про надання згоди на безоплатну передачу у спільну власність 
територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області цілісно-
майнового комплексу – центру соціально-психологічної реабілітації дітей 
служби у справах дітей Вознесенської міської ради 

Доповідач: Осауленко Ірина Євгенівна - начальник Служби у справах 
дітей облдержадміністрації  

21. Про внесення змін до рішення обласної ради від 12 червня 2015 року 
№3 «Про схвалення Перспективного плану формування територій громад 
Миколаївської області». 

Доповідач: Ничипорчук Андрій Григорович - керівник апарату 
облдержадміністрації 

22. Про затвердження обласної Програми підтримки вітчизняного 
книговидання, книгорозповсюдження та популяризації української книги у 
Миколаївській області на 2017-2020 роки. 

Доповідач: Іваненко Олена Олегівна – заступник начальника управління 
інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 
облдержадміністрації 
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23. Про затвердження обласної Програми підтримки засобів масової 
інформації та забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади та 
органів місцевого самоврядування у Миколаївській області на 2017-2021 роки. 

Доповідач: Іваненко Олена Олегівна – заступник начальника управління 
інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 
облдержадміністрації 

24. Про внесення змін до Положення про обласний центр пошукових 
досліджень та редакційно-видавничої діяльності 

 

Доповідач: Назарова Алла Петрівна – завідуюча редакцією з увічнення 
пам’яті воєн, політичних репресій та учасників АТО –
заступник керівника обласного центру пошукових досліджень 
та редакційно-видавничої діяльності 

25. Про призначення Терещенко В.П. на посаду Миколаївського 
обласного театру ляльок. 

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

26. Про призначення Берсона М.С. на посаду Миколаївського 
академічного українського театру драми та музичної комедії. 

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

27. Про затвердження Програми розвитку культури у Миколаївській 
області на 2016-2018 роки. 

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

28. Про внесення змін до Статуту Обласної спеціалізованої дитячо-
юнацької спортивної школи олімпійського резерву з вітрильного спорту 
«Обласний яхт-клуб». 

Доповідач: Садовський Олександр Віталійович - начальник відділу з 
питань фізичної культури і спорту облдержадміністрації 

29. Про внесення змін до Статуту Центру олімпійської підготовки з 
пріоритетних видів спорту. 
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Доповідач: Садовський Олександр Віталійович - начальник відділу з 
питань фізичної культури і спорту облдержадміністрації 

30. Про перейменування Центру олімпійської підготовки з баскетболу та 
внесення змін до його Статуту. 

Доповідач: Садовський Олександр Віталійович - начальник відділу з 
питань фізичної культури і спорту облдержадміністрації 

31. Про затвердження Положення Миколаївського обласного центру 
фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх». 

Доповідач: Садовський Олександр Віталійович - начальник відділу з 
питань фізичної культури і спорту облдержадміністрації 

32. Про затвердження нової редакції Статуту комунального закладу 
«Центр фінансово-статистичного моніторингу, матеріально-технічного та 
інформа-ційного забезпечення освітніх закладів». 

Доповідач: Веліховська Алла Борисівна – директор департаменту освіти 
і науки облдержадміністрації 

33. Про призначення Земляної Р.В. на посаду директора Очаківської 
загальноосвітньої санаторної школи – інтернату І-ІІІ ступенів Миколаївської 
обласної ради. 

Доповідач: Веліховська Алла Борисівна – директор департаменту освіти 
і науки облдержадміністрації 

34. Про внесення змін до рішення обласної ради від 28.04.95 № 8 «Про 
створення регіонального ландшафтного парку «Тилігульський». 

Доповідач: Мац Дмитро Анатолійович – виконуючий обов’язки 
начальника екології та природних ресурсів облдержадмі-
ністрації 

35. Про виконання протокольного доручення обласної ради щодо 
ситуації, яка склалася на державному підприємстві «Володимирське» 
Казанківського району Миколаївської області. 

Доповідач: Сокол Олег Васильович – виконуючий обов’язки начальник 
регіонального відділення Фонду державного майна України по 
Миколаївській області 
 

36. Про дострокове припинення повноважень депутата обласної ради 
Гуліна В.А., Зіброва П.В. 
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Доповідач: Лабарткава Тетяна Сергіївна – начальник юридичного 
відділу виконавчого апарату обласної ради 

 

37. Про внесення змін до складу постійних комісій обласної ради 

Доповідач: Лабарткава Тетяна Сергіївна – начальник юридичного 
відділу виконавчого апарату обласної ради 

38. Про депутатський запит депутата обласної ради Ковальчука П.В. 

Доповідач: Ковальчук Петро Васильович – депутат обласної ради, 
голова постійної комісії обласної ради з питань промислової 
політики та підприємництва, енергетики та енергозбереження, 
транспорту та розвитку інфраструктури 

39. Інформація про діяльність органів прокуратури області. 

Інформує: Власенко Андрій Володимирович – голова постійної комісії 
обласної ради 

40. Про обрання представників громадськості до складу поліцейської 
комісії Управління поліції охорони в Миколаївській області. 

Доповідач: Івлева Оксана Валентинівна – представник поліції охорони 
ГУНП в Миколаївській області  

 

41. Про надання у користування мисливських угідь приватному 
підприємству «Забава 1». 

Доповідач: Бойко Геннадій Анатолійович – головний спеціаліст 
Миколаївського обласного управління лісового та 
мисливського господарства 
 

Запрошений: Бородюк Олександр Вікторович – генеральний директор 
приватного підприємства «Забава 1» 

 

42. Про надання у користування мисливських угідь Новоодеській 
госпрозрахунковій організації «ГМР» (площа 4698,57 га). 

Доповідач: Бойко Геннадій Анатолійович – головний спеціаліст 
Миколаївського обласного управління лісового та 
мисливського господарства 
 

Запрошений: Гунченко Михайло Іванович – керівник Новоодеській 
госпрозрахунковій організації «ГМР» 
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43. Про надання у користування мисливських угідь Новоодеській 
госпрозрахунковій організації «ГМР» (площа 2089,2 га). 

Доповідач: Бойко Геннадій Анатолійович – головний спеціаліст 
Миколаївського обласного управління лісового та 
мисливського господарства 
 

Запрошений: Гунченко Михайло Іванович – керівник Новоодеській 
госпрозрахунковій організації «ГМР» 

44. Про надання у користування мисливських угідь товариству з 
обмеженою відповідальністю «СМГ «Буг» (Жовтневий район). 

Доповідач: Бойко Геннадій Анатолійович – головний спеціаліст 
Миколаївського обласного управління лісового та 
мисливського господарства 

 
Запрошений: Дорін Сергій Анатолійович – директор ТОВ «СМГ «Буг» 

45. Про надання у користування мисливських угідь товариству з 
обмеженою відповідальністю «СМГ «Буг» (Новоодеський район). 

Доповідач: Бойко Геннадій Анатолійович – головний спеціаліст 
Миколаївського обласного управління лісового та 
мисливського господарства 

 
Запрошений: Дорін Сергій Анатолійович – директор ТОВ «СМГ «Буг» 

46. Про визнання таким, що втратило чинність рішення обласної ради від 
10 червня 2016 року № 18. 

Інформує: Власенко Андрій Володимирович – голова постійної комісії 
обласної ради 

47. Про погодження клопотання ТОВ "Укрюгекопром" на отримання 
спеціального дозволу на користування надрами. 

Інформує: Власенко Андрій Володимирович – голова постійної комісії 
обласної ради 
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48. Про надання згоди комунальному підприємству «Водопостачання               
м. Вознесенська» на отримання спеціального дозволу на користування 
надрами. 

Доповідач: Слиш В’ячеслав Романович – провідний геолог Південно-
Української гідрогеологічної експедиції 

 
Запрошений: Палєй Микола Іллич – заступник директора комунального 

підприємства «Водопостачання м. Вознесенська» 

49. Про погодження клопотання ТОВ "Кашперівський камінь" на 
отримання спеціального дозволу на користування надрами. 

Доповідач: Слиш В’ячеслав Романович – провідний геолог Південно-
Української гідрогеологічної експедиції 

 
Запрошений: Оніщенко Віктор Володимирович – директор                               

ТОВ "Кашперівський камінь" 
 
 
 
Різне. 
 

1. Про заборону рубок в об’єктах природно-заповідного фонду. 

Інформує: Мороха Олекскандр Дмитрович – начальник Миколаївського 
обласного управління лісового та мисливського господарства 
 
Мац Дмитро Анатолійович – в.о. начальника управління 
екології та природних ресурсів облдержадміністрації 

 
 



  

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ  
 

П Р О Т О К О Л 
 

засідання постійної комісії обласної ради з питань  
екології, охорони навколишнього середовища та використання природних 

ресурсів 
 
 
 

19 жовтня 2016 року № 12 
м.Миколаїв 

Початок: 10.00 
Депутатська кімната 
обласної ради  

 
 
Всього членів постійної комісії – 7 
 

Присутні: Власенко А.В., Головчанський А.В., Казюка О.М.,                       
Каражей О.М., Катрич А.П., Ніколенко А.А., Резніков І.Б.  

Відсутні: Немає  

 

Головуючий: Власенко А.В. 

 
Присутніми на засіданні постійної комісії обласної ради було 

запропоновано наступний порядок денний для обговорення 

 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ  
 

1. Про реорганізацію (перетворення) Миколаївського обласного центру з 
профілактики та боротьби зі СНІДом – закладу комунальної власності області 
в Миколаївський обласний центр паліативної допомоги та інтегрованих послуг 
Миколаївської обласної ради. 

Доповідач: Кравцова Наталя Ярославівна – заступник начальника 
управління охорони здоров’я облдержадміністрації  
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2. Про продовження строку дії на період до 2017 року включно обласної 
Цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2013-
2016 роки. 

Доповідач: Кравцова Наталя Ярославівна – заступник начальника 
управління охорони здоров’я облдержадміністрації  

3. Про перейменування Обласного центру медико-соціальної експертизи 
- закладу комунальної власності області та затвердження його Статуту. 

Доповідач: Кравцова Наталя Ярославівна – заступник начальника 
управління охорони здоров’я облдержадміністрації  

4. Про перейменування Миколаївської обласної стоматологічної 
поліклініки - закладу комунальної власності області та затвердження її 
Статуту. 

Доповідач: Кравцова Наталя Ярославівна – заступник начальника 
управління охорони здоров’я облдержадміністрації  

5. Про перейменування Миколаївського базового медичного коледжу - 
закладу комунальної власності області та затвердження його Статуту. 

Доповідач: Кравцова Наталя Ярославівна – заступник начальника 
управління охорони здоров’я облдержадміністрації  

6. Про перейменування закладу комунальної власності області – 
Миколаївської обласної лікарні відновного лікування та затвердження її 
Статуту. 

Доповідач: Кравцова Наталя Ярославівна – заступник начальника 
управління охорони здоров’я облдержадміністрації  

7. Про перейменування Миколаївського обласного лікарсько-
фізкультурного диспансеру - закладу комунальної власності області та 
затвердження його Статуту. 

Доповідач: Кравцова Наталя Ярославівна – заступник начальника 
управління охорони здоров’я облдержадміністрації  
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8. Про перейменування Миколаївської обласної дитячої інфекційної 
лікарні - закладу комунальної власності області та затвердження його Статуту. 

Доповідач: Кравцова Наталя Ярославівна – заступник начальника 
управління охорони здоров’я облдержадміністрації  

9. Про звільнення з посад керівників закладів охорони здоров’я 
Миколаївської області. 

Доповідач: Кравцова Наталя Ярославівна – заступник начальника 
управління охорони здоров’я облдержадміністрації  

10. Про звіт начальника управління охорони здоров’я 
облдержадміністрації Капусти М.О. щодо організації системи охорони 
здоров'я у лікарняних закладах області. 

Доповідач: Кравцова Наталя Ярославівна – заступник начальника 
управління охорони здоров’я облдержадміністрації  

11. Про внесення доповнення до Програми розвитку малого і середнього 
підприємництва у Миколаївській області на 2015-2016 роки. 

Доповідач: Грипенко Володимир Кузьмич – заступник директора 
департаменту економічного розвитку та релігійної політики 
облдержадміністрації 

12. Про надання згоди на безоплатну передачу нерухомого майна зі 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської 
області у комунальну власність територіальної громади Новокрасненської 
сільської ради Арбузинського району. 

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

13. Про надання згоди на безоплатну передачу нерухомого майна зі 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської 
області у комунальну власність територіальної громади Широколанівської 
сільської ради Веселинівського району та внесення змін до рішення обласної 
ради від 16 квітня 2015 року № 10. 
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Доповідач: Відіна Ольга Вікторівна – начальник управління з питань 
майна комунальної власності області департаменту економіч-
ного розвитку та регіональної політики облдержадміністрації. 

14. Про надання згоди на безоплатну передачу нерухомого майна зі 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської 
області у спільну власність територіальних громад міста, сіл Баштанського 
району. 

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

15. Про Перелік об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст Миколаївської області, які підлягають приватизації у 2016 році. 

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

16. Про звіт начальника управління з питань майна комунальної 
власності області департаменту економічного розвитку та регіональної 
політики облдержадміністрації Відіної О.В. про результати управління 
підприємствами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
Миколаївської області протягом 2014-2016 років. 

Інформує: Відіна Ольга Вікторівна – начальник управління з питань 
майна комунальної власності області департаменту економіч-
ного розвитку та регіональної політики облдержадміністрації 

17. Про припинення юридичної особи – комунального підприємства 
«Профілактична дезінфекція». 

Доповідачі: Відіна Ольга Вікторівна – начальник управління з питань 
майна комунальної власності області департаменту економіч-
ного розвитку та регіональної політики облдержадміністрації. 

18. Про внесення змін до рішення обласної ради від 21 грудня 2012 року 
№ 31. 

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

19. Про призначення Березницького В.М. на посаду директора обласного 
комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго». 

Інформує: Власенко Андрій Володимирович – голова постійної комісії 
обласної ради 

20. Про підготовку до осінньо-зимового періоду об’єктів спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області. 

Доповідачі: Гладков Євгеній Леонідович – начальник управління житлово 
комунального господарства облдержадміністрації; 

Бородін Віталій Анатолійович – виконуючий обов’язки 
директора обласного комунального підприємства «Миколаїв-
облтеплоенерго» 

21. Про надання згоди на безоплатну передачу у спільну власність 
територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області цілісно-
майнового комплексу – центру соціально-психологічної реабілітації дітей 
служби у справах дітей Вознесенської міської ради 

Доповідач: Осауленко Ірина Євгенівна - начальник Служби у справах 
дітей облдержадміністрації  

22. Про внесення змін до рішення обласної ради від 12 червня 2015 року 
№3 «Про схвалення Перспективного плану формування територій громад 
Миколаївської області». 

Доповідач: Ничипорчук Андрій Григорович - керівник апарату 
облдержадміністрації 

23. Про затвердження обласної Програми підтримки вітчизняного 
книговидання, книгорозповсюдження та популяризації української книги у 
Миколаївській області на 2017-2020 роки. 

Доповідач: Іваненко Олена Олегівна – заступник начальника управління 
інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 
облдержадміністрації 
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24. Про затвердження обласної Програми підтримки засобів масової 
інформації та забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади та 
органів місцевого самоврядування у Миколаївській області на 2017-2021 роки. 

Доповідач: Іваненко Олена Олегівна – заступник начальника управління 
інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 
облдержадміністрації 

25. Про внесення змін до Положення про обласний центр пошукових 
досліджень та редакційно-видавничої діяльності 

Доповідач: Назарова Алла Петрівна – завідуюча редакцією з увічнення 
пам’яті воєн, політичних репресій та учасників АТО –
заступник керівника обласного центру пошукових досліджень 
та редакційно-видавничої діяльності 

26. Про призначення Терещенко В.П. на посаду Миколаївського 
обласного театру ляльок. 

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

27. Про призначення Берсона М.С. на посаду Миколаївського 
академічного українського театру драми та музичної комедії. 

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

28. Про затвердження Програми розвитку культури у Миколаївській 
області на 2016-2018 роки. 

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

29. Про внесення змін до Статуту Обласної спеціалізованої дитячо-
юнацької спортивної школи олімпійського резерву з вітрильного спорту 
«Обласний яхт-клуб». 

Доповідач: Садовський Олександр Віталійович - начальник відділу з 
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питань фізичної культури і спорту облдержадміністрації 

30. Про внесення змін до Статуту Центру олімпійської підготовки з 
пріоритетних видів спорту. 

Доповідач: Садовський Олександр Віталійович - начальник відділу з 
питань фізичної культури і спорту облдержадміністрації 

31. Про перейменування Центру олімпійської підготовки з баскетболу та 
внесення змін до його Статуту. 

Доповідач: Садовський Олександр Віталійович - начальник відділу з 
питань фізичної культури і спорту облдержадміністрації 

32. Про затвердження Положення Миколаївського обласного центру 
фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх». 

Доповідач: Садовський Олександр Віталійович - начальник відділу з 
питань фізичної культури і спорту облдержадміністрації 

33. Про затвердження нової редакції Статуту комунального закладу 
«Центр фінансово-статистичного моніторингу, матеріально-технічного та 
інформа-ційного забезпечення освітніх закладів». 

Доповідач: Веліховська Алла Борисівна – директор департаменту освіти і 
науки облдержадміністрації 

34. Про призначення Земляної Р.В. на посаду директора Очаківської 
загальноосвітньої санаторної школи – інтернату І-ІІІ ступенів Миколаївської 
обласної ради. 

Доповідач: Веліховська Алла Борисівна – директор департаменту освіти і 
науки облдержадміністрації 

35. Про внесення змін до рішення обласної ради від 28.04.95 № 8 «Про 
створення регіонального ландшафтного парку «Тилігульський». 

Доповідач: Мац Дмитро Анатолійович – виконуючий обов’язки 
начальника екології та природних ресурсів облдержадмі-
ністрації 
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36. Про виконання протокольного доручення обласної ради щодо 
ситуації, яка склалася на державному підприємстві «Володимирське» 
Казанківського району Миколаївської області. 

Доповідач: Сокол Олег Васильович – виконуючий обов’язки начальник 
регіонального відділення Фонду державного майна України по 
Миколаївській області 

37. Про дострокове припинення повноважень депутата обласної ради 
Гуліна В.А., Зіброва П.В. 

Доповідач: Лабарткава Тетяна Сергіївна – начальник юридичного відділу 
виконавчого апарату обласної ради 

38. Про внесення змін до складу постійних комісій обласної ради 

Доповідач: Лабарткава Тетяна Сергіївна – начальник юридичного відділу 
виконавчого апарату обласної ради 

39. Про депутатський запит депутата обласної ради Ковальчука П.В. 

Доповідач: Ковальчук Петро Васильович – депутат обласної ради, голова 
постійної комісії обласної ради з питань промислової політики 
та підприємництва, енергетики та енергозбереження, 
транспорту та розвитку інфраструктури 

40. Інформація про діяльність органів прокуратури області. 

Інформує: Власенко Андрій Володимирович – голова постійної комісії 
обласної ради 

41. Про надання у користування мисливських угідь приватному 
підприємству «Забава 1». 

Доповідач: Бойко Геннадій Анатолійович – головний спеціаліст 
Миколаївського обласного управління лісового та 
мисливського господарства 

Запрошений: Бородюк Олександр Вікторович – генеральний директор 
приватного підприємства «Забава 1» 
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42. Про надання у користування мисливських угідь Новоодеській 
госпрозрахунковій організації «ГМР» (площа 4698,57 га). 

Доповідач: Бойко Геннадій Анатолійович – головний спеціаліст 
Миколаївського обласного управління лісового та 
мисливського господарства 

Запрошений: Гунченко Михайло Іванович – керівник Новоодеській 
госпрозрахунковій організації «ГМР» 

43. Про надання у користування мисливських угідь Новоодеській 
госпрозрахунковій організації «ГМР» (площа 2089,2 га). 

Доповідач: Бойко Геннадій Анатолійович – головний спеціаліст 
Миколаївського обласного управління лісового та 
мисливського господарства 

Запрошений: Гунченко Михайло Іванович – керівник Новоодеській 
госпрозрахунковій організації «ГМР» 

44. Про надання у користування мисливських угідь товариству з 
обмеженою відповідальністю «СМГ «Буг» (Жовтневий район). 

Доповідач: Бойко Геннадій Анатолійович – головний спеціаліст 
Миколаївського обласного управління лісового та 
мисливського господарства 

Запрошений: Дорін Сергій Анатолійович – директор ТОВ «СМГ «Буг» 

45. Про надання у користування мисливських угідь товариству з 
обмеженою відповідальністю «СМГ «Буг» (Новоодеський район). 

Доповідач: Бойко Геннадій Анатолійович – головний спеціаліст 
Миколаївського обласного управління лісового та 
мисливського господарства 

Запрошений: Дорін Сергій Анатолійович – директор ТОВ «СМГ «Буг» 

46. Про визнання таким, що втратило чинність рішення обласної ради від 
10 червня 2016 року № 18. 

Інформує: Власенко Андрій Володимирович – голова постійної комісії 
обласної ради 
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47. Про погодження клопотання ТОВ "Укрюгекопром" на отримання 
спеціального дозволу на користування надрами. 

Інформує: Власенко Андрій Володимирович – голова постійної комісії 
обласної ради 

48. Про надання згоди комунальному підприємству «Водопостачання               
м. Вознесенська» на отримання спеціального дозволу на користування 
надрами. 

Доповідач: Слиш В’ячеслав Романович – провідний геолог Південно-
Української гідрогеологічної експедиції 

Запрошений: Палєй Микола Іллич – заступник директора комунального 
підприємства «Водопостачання м. Вознесенська» 

49. Про погодження клопотання ТОВ "Кашперівський камінь" на 
отримання спеціального дозволу на користування надрами. 

Доповідач: Слиш В’ячеслав Романович – провідний геолог Південно-
Української гідрогеологічної експедиції 

Запрошений: Оніщенко Віктор Володимирович – директор                               
ТОВ "Кашперівський камінь" 

Різне. 

1. Про заборону рубок в об’єктах природно-заповідного фонду. 

Інформує: Мороха Олекскандр Дмитрович – начальник Миколаївського 
обласного управління лісового та мисливського господарства 

Мац Дмитро Анатолійович – в.о. начальника управління 
екології та природних ресурсів облдержадміністрації 

 
 

Проведено голосування. 
Підсумки голосування: 

 
"за" – 7; 
"проти" – 0; 
"утрималось" – 0; 
"не голосували" – 0; 
"всього" – 7. 
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 1. СЛУХАЛИ: Про реорганізацію (перетворення) Миколаївського 
обласного центру з профілактики та боротьби зі СНІДом – закладу комунальної 
власності області в Миколаївський обласний центр паліативної допомоги та 
інтегрованих послуг Миколаївської обласної ради. 

Доповідав: Кравцова Наталя Ярославівна – заступник начальника 
управління охорони здоров’я облдержадміністрації 

ВИСТУПИЛИ: Власенко А.В., Головчанський А.В., Катрич А.П.,                       
Каражей О.М., Ніколенко А.А., Резніков І.Б.               
 

Проведено голосування.  
Підсумки голосування: "за" – 6; 

"проти" – 0; 
"утрималось" – 1 (Ніколенко А.А.); 
"не голосували" – 0; 
"всього" – 7. 
 

ВИРІШИЛИ: (Висновки № 1 додаються). 
 
 

 2. СЛУХАЛИ: Про продовження строку дії на період до 2017 року 
включно обласної Цільової соціальної програми протидії захворюванню на 
туберкульоз на 2013-2016 роки. 

Доповідав: Кравцова Наталя Ярославівна – заступник начальника 
управління охорони здоров’я облдержадміністрації 

ВИСТУПИЛИ: Власенко А.В., Головчанський А.В., Катрич А.П.,                       
Каражей О.М., Ніколенко А.А., Резніков І.Б.               
 

Проведено голосування.  
Підсумки голосування: "за" – 7; 

"проти" – 0; 
"утрималось" – 0; 
"не голосували" – 0; 
"всього" – 7. 
 

ВИРІШИЛИ: (Висновки № 2 додаються). 
 

 3. СЛУХАЛИ: Про перейменування Обласного центру медико-соціальної 
експертизи - закладу комунальної власності області та затвердження його 
Статуту. 
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Доповідав: Кравцова Наталя Ярославівна – заступник начальника 
управління охорони здоров’я облдержадміністрації 

ВИСТУПИЛИ: Власенко А.В., Головчанський А.В., Катрич А.П.,                       
Каражей О.М., Ніколенко А.А., Резніков І.Б.               
 

Проведено голосування.  
Підсумки голосування: "за" – 7; 

"проти" – 0; 
"утрималось" – 0; 
"не голосували" – 0; 
"всього" – 7. 
 

ВИРІШИЛИ: (Висновки № 3 додаються). 
 

 4. СЛУХАЛИ: Про перейменування Миколаївської обласної 
стоматологічної поліклініки - закладу комунальної власності області та 
затвердження її Статуту. 

Доповідав: Кравцова Наталя Ярославівна – заступник начальника 
управління охорони здоров’я облдержадміністрації 

ВИСТУПИЛИ: Власенко А.В., Головчанський А.В., Катрич А.П.,                       
Каражей О.М., Ніколенко А.А., Резніков І.Б.               
 

Проведено голосування.  
Підсумки голосування: "за" – 7; 

"проти" – 0; 
"утрималось" – 0; 
"не голосували" – 0; 
"всього" – 7. 
 

ВИРІШИЛИ: (Висновки № 4 додаються). 

 5. СЛУХАЛИ: Про перейменування Миколаївського базового медичного 
коледжу - закладу комунальної власності області та затвердження його Статуту. 

Доповідав: Кравцова Наталя Ярославівна – заступник начальника 
управління охорони здоров’я облдержадміністрації 

ВИСТУПИЛИ: Власенко А.В., Головчанський А.В., Катрич А.П.,                       
Каражей О.М., Ніколенко А.А., Резніков І.Б.               
 

Проведено голосування.  
Підсумки голосування: "за" – 7; 

"проти" – 0; 
"утрималось" – 0; 
"не голосували" – 0; 
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"всього" – 7. 
 

ВИРІШИЛИ: (Висновки № 5 додаються). 

 6. СЛУХАЛИ: Про перейменування закладу комунальної власності 
області – Миколаївської обласної лікарні відновного лікування та затвердження 
її Статуту. 

Доповідав: Кравцова Наталя Ярославівна – заступник начальника 
управління охорони здоров’я облдержадміністрації 

ВИСТУПИЛИ: Власенко А.В., Головчанський А.В., Катрич А.П.,                       
Каражей О.М., Ніколенко А.А., Резніков І.Б.               
 

Проведено голосування.  
Підсумки голосування: "за" – 7; 

"проти" – 0; 
"утрималось" – 0; 
"не голосували" – 0; 
"всього" – 7. 
 

ВИРІШИЛИ: (Висновки № 6 додаються). 
 

 7. СЛУХАЛИ: Про перейменування Миколаївського обласного лікарсько-
фізкультурного диспансеру - закладу комунальної власності області та 
затвердження його Статуту. 

Доповідав: Кравцова Наталя Ярославівна – заступник начальника 
управління охорони здоров’я облдержадміністрації 

ВИСТУПИЛИ: Власенко А.В., Головчанський А.В., Катрич А.П.,                       
Каражей О.М., Ніколенко А.А., Резніков І.Б.               
 

Проведено голосування.  
Підсумки голосування: "за" – 7; 

"проти" – 0; 
"утрималось" – 0; 
"не голосували" – 0; 
"всього" – 7. 
 

ВИРІШИЛИ: (Висновки № 7 додаються). 
 

 8. СЛУХАЛИ: Про перейменування Миколаївської обласної дитячої 
інфекційної лікарні - закладу комунальної власності області та затвердження 
його Статуту. 
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Доповідав: Кравцова Наталя Ярославівна – заступник начальника 
управління охорони здоров’я облдержадміністрації 

ВИСТУПИЛИ: Власенко А.В., Головчанський А.В., Катрич А.П.,                       
Каражей О.М., Ніколенко А.А., Резніков І.Б.               
 

Проведено голосування.  
Підсумки голосування: "за" – 7; 

"проти" – 0; 
"утрималось" – 0; 
"не голосували" – 0; 
"всього" – 7. 
 

ВИРІШИЛИ: (Висновки № 8 додаються). 

 9. СЛУХАЛИ: Про звільнення з посад керівників закладів охорони 
здоров’я Миколаївської області. 

Доповідав: Кравцова Наталя Ярославівна – заступник начальника 
управління охорони здоров’я облдержадміністрації 

ВИСТУПИЛИ: Власенко А.В., Головчанський А.В., Катрич А.П.,                       
Каражей О.М., Ніколенко А.А., Резніков І.Б.               
 

Проведено голосування.  
Підсумки голосування: "за" – 7; 

"проти" – 0; 
"утрималось" – 0; 
"не голосували" – 0; 
"всього" – 7. 
 

ВИРІШИЛИ: (Висновки № 9 додаються). 

 10. СЛУХАЛИ: Про звіт начальника управління охорони здоров’я 
облдержадміністрації Капусти М.О. щодо організації системи охорони здоров'я 
у лікарняних закладах області. 

Доповідав: Кравцова Наталя Ярославівна – заступник начальника 
управління охорони здоров’я облдержадміністрації 

ВИСТУПИЛИ: Власенко А.В., Головчанський А.В., Катрич А.П.,                       
Каражей О.М., Ніколенко А.А., Резніков І.Б.     
Під час обговорення депутатами запропоновано повернутися до розгляду 
цього питання після звітування на засіданні постійної комісії начальника 
управління охорони здоров’я облдержадміністрації Капусти М.О.           
 

Проведено голосування.  
Підсумки голосування: "за" – 7; 

"проти" – 0; 
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"утрималось" – 0; 
"не голосували" – 0; 
"всього" – 7. 
 

 11. СЛУХАЛИ: Про внесення доповнення до Програми розвитку малого і 
середнього підприємництва у Миколаївській області на 2015-2016 роки. 

Доповідав: Грипенко Володимир Кузьмич – заступник директора 
департаменту економічного розвитку та релігійної політики 
облдержадміністрації 

ВИСТУПИЛИ: Власенко А.В., Головчанський А.В., Катрич А.П.,                       
Каражей О.М., Ніколенко А.А., Резніков І.Б., Фроленко В.О.               
 

Проведено голосування.  
Підсумки голосування: "за" – 7; 

"проти" – 0; 
"утрималось" – 0; 
"не голосували" – 0; 
"всього" – 7. 
 

ВИРІШИЛИ: (Висновки № 10 додаються). 

  

12. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на безоплатну передачу нерухомого 
майна зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
Миколаївської області у комунальну власність територіальної громади 
Новокрасненської сільської ради Арбузинського району. 

Доповідав: Відіна Ольга Вікторівна – начальник управління з питань 
майна комунальної власності області департаменту економіч-
ного розвитку та регіональної політики облдержадміністрації 

ВИСТУПИЛИ: Власенко А.В., Головчанський А.В., Катрич А.П.,                       
Каражей О.М., Ніколенко А.А., Резніков І.Б.               
 

Проведено голосування.  
Підсумки голосування: "за" – 7; 

"проти" – 0; 
"утрималось" – 0; 
"не голосували" – 0; 
"всього" – 7. 
 

ВИРІШИЛИ: (Висновки № 11 додаються). 

 13. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на безоплатну передачу нерухомого 
майна зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 



16 
 

Миколаївської області у комунальну власність територіальної громади 
Широколанівської сільської ради Веселинівського району та внесення змін до 
рішення обласної ради від 16 квітня 2015 року № 10. 

Доповідав: Відіна Ольга Вікторівна – начальник управління з питань 
майна комунальної власності області департаменту економіч-
ного розвитку та регіональної політики облдержадміністрації 

ВИСТУПИЛИ: Власенко А.В., Головчанський А.В., Катрич А.П.,                       
Каражей О.М., Ніколенко А.А., Резніков І.Б.               
 

Проведено голосування.  
Підсумки голосування: "за" – 7; 

"проти" – 0; 
"утрималось" – 0; 
"не голосували" – 0; 
"всього" – 7. 
 

ВИРІШИЛИ: (Висновки № 12 додаються). 

 14. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на безоплатну передачу нерухомого 
майна зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
Миколаївської області у спільну власність територіальних громад міста, сіл 
Баштанського району. 

Доповідав: Відіна Ольга Вікторівна – начальник управління з питань 
майна комунальної власності області департаменту економіч-
ного розвитку та регіональної політики облдержадміністрації 

ВИСТУПИЛИ: Власенко А.В., Головчанський А.В., Катрич А.П.,                       
Каражей О.М., Ніколенко А.А., Резніков І.Б.               
 

Проведено голосування.  
Підсумки голосування: "за" – 7; 

"проти" – 0; 
"утрималось" – 0; 
"не голосували" – 0; 
"всього" – 7. 
 

ВИРІШИЛИ: (Висновки № 13 додаються). 

 15. СЛУХАЛИ: Про Перелік об’єктів спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст Миколаївської області, які підлягають приватизації у 
2016 році. 

Доповідав: Відіна Ольга Вікторівна – начальник управління з питань 
майна комунальної власності області департаменту економіч-
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ного розвитку та регіональної політики облдержадміністрації 

ВИСТУПИЛИ: Власенко А.В., Головчанський А.В., Катрич А.П.,                       
Каражей О.М., Ніколенко А.А., Резніков І.Б.               
 

Проведено голосування.  
Підсумки голосування: "за" – 6; 

"проти" – 0; 
"утрималось" – 1 (Ніколенко А.А.); 
"не голосували" – 0; 
"всього" – 7. 
 

ВИРІШИЛИ: (Висновки № 14 додаються). 

 16. СЛУХАЛИ: Про звіт начальника управління з питань майна 
комунальної власності області департаменту економічного розвитку та 
регіональної політики облдержадміністрації Відіної О.В. про результати 
управління підприємствами спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст Миколаївської області протягом 2014-2016 років. 

Доповідав: Відіна Ольга Вікторівна – начальник управління з питань 
майна комунальної власності області департаменту економіч-
ного розвитку та регіональної політики облдержадміністрації 

ВИСТУПИЛИ: Власенко А.В., Головчанський А.В., Катрич А.П.,                       
Каражей О.М., Ніколенко А.А., Резніков І.Б.               
 

Проведено голосування.  
Підсумки голосування: "за" – 7; 

"проти" – 0; 
"утрималось" – 0; 
"не голосували" – 0; 
"всього" – 7. 
 

ВИРІШИЛИ: (Висновки № 15 додаються). 

 17. СЛУХАЛИ: Про припинення юридичної особи – комунального 
підприємства «Профілактична дезінфекція». 

Доповідав: Відіна Ольга Вікторівна – начальник управління з питань 
майна комунальної власності області департаменту економіч-
ного розвитку та регіональної політики облдержадміністрації 

ВИСТУПИЛИ: Власенко А.В., Головчанський А.В., Катрич А.П.,                       
Каражей О.М.               
 

Проведено голосування.  
Підсумки голосування: "за" – 7; 
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"проти" – 0; 
"утрималось" – 0; 
"не голосували" – 0; 
"всього" – 7. 
 

ВИРІШИЛИ: (Висновки № 16 додаються). 
 

 18. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення обласної ради від 21 грудня 
2012 року № 31. 

Доповідав: Відіна Ольга Вікторівна – начальник управління з питань 
майна комунальної власності області департаменту економіч-
ного розвитку та регіональної політики облдержадміністрації 

ВИСТУПИЛИ: Власенко А.В., Головчанський А.В., Катрич А.П.,                       
Каражей О.М., Ніколенко А.А., Резніков І.Б.               
 

Проведено голосування.  
Підсумки голосування: "за" – 6; 

"проти" – 0; 
"утрималось" – 1 (Ніколенко А.А.); 
"не голосували" – 0; 
"всього" – 7. 
 

ВИРІШИЛИ: (Висновки № 17 додаються). 
 

 19. СЛУХАЛИ: Про призначення Березницького В.М. на посаду 
директора обласного комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго». 

Доповідав: Власенко Андрій Володимирович – голова постійної комісії 
обласної ради 

ВИСТУПИЛИ: Головчанський А.В., Катрич А.П.,   Каражей О.М.,                
Ніколенко А.А., Резніков І.Б.               
 

Проведено голосування.  
Підсумки голосування: "за" – 6; 

"проти" – 0; 
"утрималось" – 1 (Катрич А.П.); 
"не голосували" – 0; 
"всього" – 7. 
 

ВИРІШИЛИ: (Висновки № 18 додаються). 
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20. СЛУХАЛИ: Про підготовку до осінньо-зимового періоду об’єктів 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської 
області. 

Доповідав: Гладков Євгеній Леонідович – начальник управління житлово 
комунального господарства облдержадміністрації 

ВИСТУПИЛИ: Власенко А.В., Головчанський А.В., Катрич А.П.,                       
Каражей О.М., Ніколенко А.А., Резніков І.Б.               
 

Проведено голосування.  
Підсумки голосування: "за" – 6; 

"проти" – 0; 
"утрималось" – 0; 
"не голосували" – 3; 
"всього" – 7. 
 

ВИРІШИЛИ: (Висновки № 19 додаються). 

 21. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на безоплатну передачу у спільну 
власність територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області 
цілісно-майнового комплексу – центру соціально-психологічної реабілітації 
дітей служби у справах дітей Вознесенської міської ради. 

Доповідав: Осауленко Ірина Євгенівна - начальник Служби у справах 
дітей облдержадміністрації 

ВИСТУПИЛИ: Власенко А.В., Головчанський А.В., Катрич А.П.,                       
Каражей О.М., Ніколенко А.А., Резніков І.Б.               
 

Проведено голосування.  
Підсумки голосування: "за" – 5; 

"проти" – 0; 
"утрималось" – 0; 
"не голосували" – 2; 
"всього" – 7. 
 

ВИРІШИЛИ: (Висновки № 20 додаються). 

 22. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення обласної ради від 12 червня 
2015 року №3 «Про схвалення Перспективного плану формування територій 
громад Миколаївської області». 

Доповідав: Бабіненко Тарас Анатолійович – головний спеціаліст 
організаційного відділу облдержадміністрації 

ВИСТУПИЛИ: Власенко А.В., Головчанський А.В., Катрич А.П.,                       
Резніков І.Б.               
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Проведено голосування.  
Підсумки голосування: "за" – 5; 

"проти" – 0; 
"утрималось" – 0; 
"не голосували" – 2; 
"всього" – 7. 
 

ВИРІШИЛИ: (Висновки № 21 додаються). 

 23. СЛУХАЛИ: Про затвердження обласної Програми підтримки 
вітчизняного книговидання, книгорозповсюдження та популяризації української 
книги у Миколаївській області на 2017-2020 роки. 

Доповідав: Іваненко Олена Олегівна – заступник начальника управління 
інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 
облдержадміністрації 

ВИСТУПИЛИ: Власенко А.В.               
 

Проведено голосування.  
Підсумки голосування: "за" – 4; 

"проти" – 0; 
"утрималось" – 0; 
"не голосували" – 3; 
"всього" – 7. 
 

ВИРІШИЛИ: (Висновки № 22 додаються). 

 24. СЛУХАЛИ: Про затвердження обласної Програми підтримки засобів 
масової інформації та забезпечення відкритості у діяльності органів державної 
влади та органів місцевого самоврядування у Миколаївській області на 2017-
2021 роки. 

Доповідав: Іваненко Олена Олегівна – заступник начальника управління 
інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 
облдержадміністрації 

ВИСТУПИЛИ: Власенко А.В.               
 

Проведено голосування.  
Підсумки голосування: "за" – 4; 

"проти" – 0; 
"утрималось" – 0; 
"не голосували" – 3; 
"всього" – 7. 
 

ВИРІШИЛИ: (Висновки № 23 додаються). 
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 25. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Положення про обласний центр 
пошукових досліджень та редакційно-видавничої діяльності. 

Доповідав: Назарова Алла Петрівна – завідуюча редакцією з увічнення 
пам’яті воєн, політичних репресій та учасників АТО –
заступник керівника обласного центру пошукових досліджень 
та редакційно-видавничої діяльності 

ВИСТУПИЛИ: Власенко А.В., Катрич А.П., Каражей О.М., Резніков І.Б.               
 

Проведено голосування.  
Підсумки голосування: "за" – 5; 

"проти" – 0; 
"утрималось" – 0; 
"не голосували" – 2; 
"всього" – 7. 
 

ВИРІШИЛИ: (Висновки № 24 додаються). 

 26. СЛУХАЛИ: Про призначення Терещенко В.П. на посаду 
Миколаївського обласного театру ляльок. 

Доповідав: Димитров Михайло Федорович - начальник управління 
культури, національностей та релігій Миколаївської 
облдержадміністрації 

ВИСТУПИЛИ: Власенко А.В., Катрич А.П., Резніков І.Б.               
 

Проведено голосування.  
Підсумки голосування: "за" – 4; 

"проти" – 0; 
"утрималось" – 0; 
"не голосували" – 3; 
"всього" – 7. 
 

ВИРІШИЛИ: (Висновки № 25 додаються). 

 27. СЛУХАЛИ: Про призначення Берсона М.С. на посаду Миколаївського 
академічного українського театру драми та музичної комедії. 

Доповідав: Димитров Михайло Федорович - начальник управління 
культури, національностей та релігій Миколаївської 
облдержадміністрації 

ВИСТУПИЛИ: Власенко А.В., Катрич А.П., Резніков І.Б.               
 

Проведено голосування.  
Підсумки голосування: "за" – 4; 
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"проти" – 0; 
"утрималось" – 0; 
"не голосували" – 3; 
"всього" – 7. 
 

ВИРІШИЛИ: (Висновки № 26 додаються). 

 28. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми розвитку культури у 
Миколаївській області на 2016-2018 роки. 

Доповідав: Димитров Михайло Федорович - начальник управління 
культури, національностей та релігій Миколаївської 
облдержадміністрації 

ВИСТУПИЛИ: Власенко А.В., Головчанський А.В., Катрич А.П.,                       
Каражей О.М., Ніколенко А.А., Резніков І.Б.               
 

Проведено голосування.  
Підсумки голосування: "за" – 4; 

"проти" – 0; 
"утрималось" – 0; 
"не голосували" – 3; 
"всього" – 7. 
 

ВИРІШИЛИ: (Висновки № 27 додаються). 

 29. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Статуту Обласної спеціалізованої 
дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву з вітрильного спорту 
«Обласний яхт-клуб». 

Доповідав: Садовський Олександр Віталійович - начальник відділу з 
питань фізичної культури і спорту облдержадміністрації 

ВИСТУПИЛИ: Власенко А.В., Катрич А.П., Каражей О.М., Резніков І.Б.               
 

Проведено голосування.  
Підсумки голосування: "за" – 5; 

"проти" – 0; 
"утрималось" – 0; 
"не голосували" – 2; 
"всього" – 7. 
 

ВИРІШИЛИ: (Висновки № 28 додаються). 

 30. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Статуту Центру олімпійської 
підготовки з пріоритетних видів спорту. 

Доповідав: Садовський Олександр Віталійович - начальник відділу з 
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питань фізичної культури і спорту облдержадміністрації 

ВИСТУПИЛИ: Власенко А.В., Катрич А.П., Каражей О.М., Резніков І.Б.               
 

Проведено голосування.  
Підсумки голосування: "за" – 5; 

"проти" – 0; 
"утрималось" – 0; 
"не голосували" – 2; 
"всього" – 7. 
 

ВИРІШИЛИ: (Висновки № 29 додаються). 

 31. СЛУХАЛИ: Про перейменування Центру олімпійської підготовки з 
баскетболу та внесення змін до його Статуту. 

Доповідав: Садовський Олександр Віталійович - начальник відділу з 
питань фізичної культури і спорту облдержадміністрації 

ВИСТУПИЛИ: Власенко А.В., Головчанський А.В., Катрич А.П.,                       
Каражей О.М., Ніколенко А.А., Резніков І.Б.               
 

Проведено голосування.  
Підсумки голосування: "за" – 4; 

"проти" – 0; 
"утрималось" – 3; 
"не голосували" – 0; 
"всього" – 7. 
 

ВИРІШИЛИ: (Висновки № 30 додаються). 

 32. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення Миколаївського обласного 
центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх». 

Доповідав: Садовський Олександр Віталійович - начальник відділу з 
питань фізичної культури і спорту облдержадміністрації 

ВИСТУПИЛИ: Власенко А.В., Головчанський А.В., Катрич А.П.,                       
Каражей О.М., Ніколенко А.А., Резніков І.Б.               
 

Проведено голосування.  
Підсумки голосування: "за" – 7; 

"проти" – 0; 
"утрималось" – 0; 
"не голосували" – 0; 
"всього" – 7. 
 

ВИРІШИЛИ: (Висновки № 31 додаються). 
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 33. СЛУХАЛИ: Про затвердження нової редакції Статуту комунального 
закладу «Центр фінансово-статистичного моніторингу, матеріально-технічного 
та інформа-ційного забезпечення освітніх закладів». 

Доповідав: Веліховська Алла Борисівна – директор департаменту освіти і 
науки облдержадміністрації 

ВИСТУПИЛИ: Власенко А.В., Головчанський А.В., Катрич А.П.,                       
Ніколенко А.А., Резніков І.Б.               
 

Проведено голосування.  
Підсумки голосування: "за" – 6; 

"проти" – 0; 
"утрималось" – 0; 
"не голосували" – 1; 
"всього" – 7. 
 

ВИРІШИЛИ: (Висновки № 32 додаються). 

 34. СЛУХАЛИ: Про призначення Земляної Р.В. на посаду директора 
Очаківської загальноосвітньої санаторної школи – інтернату І-ІІІ ступенів 
Миколаївської обласної ради. 

Доповідав: Веліховська Алла Борисівна – директор департаменту освіти і 
науки облдержадміністрації 

ВИСТУПИЛИ: Власенко А.В., Головчанський А.В., Катрич А.П.,                       
Ніколенко А.А., Резніков І.Б.               
 

Проведено голосування.  
Підсумки голосування: "за" – 6; 

"проти" – 0; 
"утрималось" – 0; 
"не голосували" – 1; 
"всього" – 7. 
 

ВИРІШИЛИ: (Висновки № 33 додаються). 

 35. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення обласної ради від 28.04.95 
№ 8 «Про створення регіонального ландшафтного парку «Тилігульський». 

Доповідав: Мац Дмитро Анатолійович – виконуючий обов’язки 
начальника екології та природних ресурсів облдержадмі-
ністрації 

ВИСТУПИЛИ: Власенко А.В., Головчанський А.В., Катрич А.П.,                       
Каражей О.М., Ніколенко А.А., Резніков І.Б.               
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Проведено голосування.  
Підсумки голосування: "за" – 6; 

"проти" – 0; 
"утрималось" – 1 (Ніколенко А.А.); 
"не голосували" – 0; 
"всього" – 7. 
 

ВИРІШИЛИ: (Висновки № 34 додаються). 
 

 36. СЛУХАЛИ: Про виконання протокольного доручення обласної ради 
щодо ситуації, яка склалася на державному підприємстві «Володимирське» 
Казанківського району Миколаївської області. 

Доповідав: Сокол Олег Васильович – виконуючий обов’язки начальник 
регіонального відділення Фонду державного майна України по 
Миколаївській області 

ВИСТУПИЛИ: Власенко А.В., Головчанський А.В., Катрич А.П.,                       
Каражей О.М., Ніколенко А.А., Резніков І.Б.               
 

Проведено голосування.  
Підсумки голосування: "за" – 7; 

"проти" – 0; 
"утрималось" – 0; 
"не голосували" – 0; 
"всього" – 7. 
 

ВИРІШИЛИ: (Висновки № 35 додаються). 
 

 37. СЛУХАЛИ: Про дострокове припинення повноважень депутата 
обласної ради Гуліна В.А., Зіброва П.В. 

Доповідав: Лабарткава Тетяна Сергіївна – начальник юридичного відділу 
виконавчого апарату обласної ради 

ВИСТУПИЛИ: Власенко А.В., Головчанський А.В.               
 

Проведено голосування.  
Підсумки голосування: "за" – 7; 

"проти" – 0; 
"утрималось" – 0; 
"не голосували" – 0; 
"всього" – 7. 
 

ВИРІШИЛИ: (Висновки № 36 додаються). 
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 38. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до складу постійних комісій обласної 
ради. 

Доповідав: Лабарткава Тетяна Сергіївна – начальник юридичного відділу 
виконавчого апарату обласної ради 

ВИСТУПИЛИ: Власенко А.В., Головчанський А.В., Катрич А.П.,                       
Каражей О.М., Ніколенко А.А., Резніков І.Б., Барна Ф.П.               
 

Проведено голосування.  
Підсумки голосування: "за" – 7; 

"проти" – 0; 
"утрималось" – 0; 
"не голосували" – 0; 
"всього" – 7. 
 

ВИРІШИЛИ: (Висновки № 37 додаються). 
 

 39. СЛУХАЛИ: Про депутатський запит депутата обласної ради 
Ковальчука П.В. 

Доповідав: Ковальчук Петро Васильович – депутат обласної ради, голова 
постійної комісії обласної ради з питань промислової 
політики та підприємництва, енергетики та 
енергозбереження, транспорту та розвитку інфраструктури 

ВИСТУПИЛИ: Власенко А.В., Головчанський А.В., Катрич А.П.,                       
Каражей О.М., Ніколенко А.А., Резніков І.Б.               
 

Проведено голосування.  
Підсумки голосування: "за" – 7; 

"проти" – 0; 
"утрималось" – 0; 
"не голосували" – 0; 
"всього" – 7. 
 

ВИРІШИЛИ: (Висновки № 38 додаються). 
 

 40. СЛУХАЛИ: Інформація про діяльність органів прокуратури області. 

Доповідав: Власенко Андрій Володимирович – голова постійної комісії 
обласної ради 

ВИСТУПИЛИ: Ніколенко А.А.               
 

Проведено голосування.  
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Підсумки голосування: "за" – 7; 
"проти" – 0; 
"утрималось" – 0; 
"не голосували" – 0; 
"всього" – 7. 
 

ВИРІШИЛИ: (Висновки № 39 додаються). 
 

 41. СЛУХАЛИ: Про надання у користування мисливських угідь 
приватному підприємству «Забава 1». 

Доповідав: Бойко Геннадій Анатолійович – головний спеціаліст 
Миколаївського обласного управління лісового та 
мисливського господарства 

ВИСТУПИЛИ: Власенко А.В., Головчанський А.В., Катрич А.П.,                       
Каражей О.М., Ніколенко А.А., Резніков І.Б., Бородюк О.В.  
У ході розгляду питання депутат обласної ради Ніколенко А.А. 
повідомив присутніх щодо його звернення стосовно вчинення 
злочину та запропонував створити робочу групу з метою 
вивчення питання. 
Проведено голосування: 
 "за" – 3; 
"проти" – 4; 
"утрималось" – 0; 
"не голосували" – 0; 
"всього" – 7. 
Рішення стосовно створення робочої групи не прийнято. 
 
Далі приступили до обговорення питання порядку денного. 

Проведено голосування.  
Підсумки голосування: "за" – 4; 

"проти" – 0; 
"утрималось" – 3 (Власенко А.В., Ніколенко А.А., 
Казюка О.М.); 
"не голосували" – 0; 
"всього" – 7. 
 

ВИРІШИЛИ: (Висновки № 40 додаються). 

 42. СЛУХАЛИ: Про надання у користування мисливських угідь 
Новоодеській госпрозрахунковій організації «ГМР» (площа 4698,57 га). 

Доповідав: Бойко Геннадій Анатолійович – головний спеціаліст 
Миколаївського обласного управління лісового та 
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мисливського господарства 

ВИСТУПИЛИ: Власенко А.В., Головчанський А.В., Катрич А.П.,                       
Каражей О.М., Ніколенко А.А., Резніков І.Б., Фроленко В.О., 
Гунченко М.І., Федоринський В.М.               
 

Проведено голосування.  
Підсумки голосування: "за" – 4; 

"проти" – 1 (Казюка О.М.); 
"утрималось" – 2 (Власенко А.В., Ніколенко А.А.); 
"не голосували" – 0; 
"всього" – 7. 
 

ВИРІШИЛИ: (Висновки № 41 додаються). 

 43. СЛУХАЛИ: Про надання у користування мисливських угідь 
Новоодеській госпрозрахунковій організації «ГМР» (площа 2089,2 га). 

Доповідав: Бойко Геннадій Анатолійович – головний спеціаліст 
Миколаївського обласного управління лісового та 
мисливського господарства 

ВИСТУПИЛИ: Власенко А.В., Головчанський А.В., Катрич А.П.,                       
Каражей О.М., Ніколенко А.А., Резніков І.Б., Фроленко В.О., 
Гунченко М.І., Федоринський В.М.               
 

Проведено голосування.  
Підсумки голосування: "за" – 4; 

"проти" – 1 (Казюка О.М.); 
"утрималось" – 2 (Власенко А.В., Ніколенко А.А.); 
"не голосували" – 0; 
"всього" – 7. 
 

ВИРІШИЛИ: (Висновки № 42 додаються). 
 

 44. СЛУХАЛИ: Про надання у користування мисливських угідь 
товариству з обмеженою відповідальністю «СМГ «Буг» (Вітовський район). 

Доповідав: Бойко Геннадій Анатолійович – головний спеціаліст 
Миколаївського обласного управління лісового та 
мисливського господарства 

ВИСТУПИЛИ: Власенко А.В., Головчанський А.В., Катрич А.П.,                       
Каражей О.М., Ніколенко А.А., Резніков І.Б., Фроленко В.О., 
Дорін С.М.              
 

Проведено голосування.  
Підсумки голосування: "за" – 5; 
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"проти" – 0; 
"утрималось" – 2 (Казюка О.М., Ніколенко А.А.); 
"не голосували" – 0; 
"всього" – 7. 
 

ВИРІШИЛИ: (Висновки № 43 додаються). 
 

 45. СЛУХАЛИ: Про надання у користування мисливських угідь 
товариству з обмеженою відповідальністю «СМГ «Буг» (Новоодеський район). 

Доповідав: Бойко Геннадій Анатолійович – головний спеціаліст 
Миколаївського обласного управління лісового та 
мисливського господарства 

ВИСТУПИЛИ: Власенко А.В., Головчанський А.В., Катрич А.П.,                       
Каражей О.М., Казюка О.М., Ніколенко А.А., Резніков І.Б., 
Фроленко В.О., Дорін С.М.              
 

Проведено голосування.  
Підсумки голосування: "за" – 5; 

"проти" – 0; 
"утрималось" – 2 (Казюка О.М., Ніколенко А.А.); 
"не голосували" – 0; 
"всього" – 7. 
 

ВИРІШИЛИ: (Висновки № 44 додаються). 

 46. СЛУХАЛИ: Про визнання таким, що втратило чинність рішення 
обласної ради від 10 червня 2016 року № 18. 

Доповідав: Власенко Андрій Володимирович – голова постійної комісії 
обласної ради 

ВИСТУПИЛИ: Власенко А.В., Головчанський А.В., Катрич А.П.,                       
Каражей О.М., Ніколенко А.А., Резніков І.Б.               
 

Проведено голосування.  
Підсумки голосування: "за" – 6; 

"проти" – 0; 
"утрималось" – 1 (Ніколенко А.А.); 
"не голосували" – 0; 
"всього" – 7. 
 

ВИРІШИЛИ: (Висновки № 45 додаються). 

 47. СЛУХАЛИ: Про погодження клопотання ТОВ "Укрюгекопром" на 
отримання спеціального дозволу на користування надрами. 
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Доповідав: Власенко Андрій Володимирович – голова постійної комісії 
обласної ради 

ВИСТУПИЛИ: Власенко А.В., Головчанський А.В., Катрич А.П.,                       
Каражей О.М., Ніколенко А.А., Резніков І.Б.               
 

Проведено голосування.  
Підсумки голосування: "за" – 7; 

"проти" – 0; 
"утрималось" – 0; 
"не голосували" – 0; 
"всього" – 7. 
 

ВИРІШИЛИ: (Висновки № 47 додаються). 

 48. СЛУХАЛИ: Про надання згоди комунальному підприємству 
«Водопостачання м. Вознесенська» на отримання спеціального дозволу на 
користування надрами. 

Доповідав: Слиш В’ячеслав Романович – провідний геолог Південно-
Української гідрогеологічної експедиції 

ВИСТУПИЛИ: Власенко А.В., Головчанський А.В., Катрич А.П.,                       
Каражей О.М., Ніколенко А.А., Резніков І.Б., Палєй М.І.               
 

Проведено голосування.  
Підсумки голосування: "за" – 7; 

"проти" – 0; 
"утрималось" – 0; 
"не голосували" – 0; 
"всього" – 7. 
 

ВИРІШИЛИ: (Висновки № 1 додаються). 
 

 Після завершення розгляду вищезазначених питань постійна комісія 
виїхала до м.Нова Одеса з метою розгляду питання щодо погодження 
клопотання ТОВ "Кашперівський камінь". 

49. СЛУХАЛИ: Про погодження клопотання ТОВ "Кашперівський камінь" на 
отримання спеціального дозволу на користування надрами. 

Доповідав: Слиш В’ячеслав Романович – провідний геолог Південно-
Української гідрогеологічної експедиції 

ВИСТУПИЛИ: Власенко А.В., Головчанський А.В., Катрич А.П.,                       
Каражей О.М., Ніколенко А.А., Резніков І.Б.               
 

Проведено голосування.  
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Підсумки голосування: "за" – 4; 
"проти" – 2; 
"утрималось" – 1; 
"не голосували" – 0; 
"всього" – 7. 
 

ВИРІШИЛИ: (Висновки № 48 додаються). 
 
 
 

 Різне. 

1. СЛУХАЛИ: Про заборону рубок в об’єктах природно-заповідного фонду. 

Інформували: Мац Дмитро Анатолійович – в.о. начальника управління 
екології та природних ресурсів облдержадміністрації 

Лесик Валентина Василівна – начальник відділу 
Миколаївського обласного управління лісового та 
мисливського господарства 

ВИСТУПИЛИ: Власенко А.В., Головчанський А.В., Катрич А.П.,                       
Каражей О.М., Ніколенко А.А., Резніков І.Б.               
 

Проведено голосування.  
Підсумки голосування: "за" – 7; 

"проти" – 0; 
"утрималось" – 0; 
"не голосували" – 0; 
"всього" – 7. 
 

ВИРІШИЛИ: (Рекомендації № 1 додаються). 

 2. СЛУХАЛИ: Про ситуацію, що склалася із забрудненням на                         
ТОВ «Глобал-Тайм. 

Інформував: Катрич Анатолій Петрович – депутат обласної ради 

ВИСТУПИЛИ: Власенко А.В., Ніколенко А.А. 
Під час обговорення запропоновано звернутися до 
правоохоронних органів з метою вжиття відповідних заходів 
реагування до ТОВ «Глобал-Тайм».               
 

Проведено голосування.  
Підсумки голосування: "за" – 7; 

"проти" – 0; 
"утрималось" – 0; 
"не голосували" – 0; 
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"всього" – 7. 
 

 3. СЛУХАЛИ: Про використання земель пасовищ підприємством                       
ПАТ «Новоодеський райагорхім» у Новоодеському районі не за цільовим 
призначенням. 

Інформував: Катрич Анатолій Петрович – депутат обласної ради 

ВИСТУПИЛИ: Власенко А.В., Ніколенко А.А. 
Під час обговорення запропоновано звернутися до 
прокуратури, Новоодеської райдержадміністрації та головного 
управління Держгекадастру у Миколаївській області з метою 
вжиття відповідних заходів реагування.               
 

Проведено голосування.  
Підсумки голосування: "за" – 7; 

"проти" – 0; 
"утрималось" – 0; 
"не голосували" – 0; 
"всього" – 7. 
 
 
 

 
Головуючий на засіданні постійної  
комісії обласної ради                                                      А.В. Власенко 
 
 
 
 
Секретар постійної комісії  
обласної ради                                               А.П. Катрич  



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

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

 
 

В И С Н О В К И 

 
 19 жовтня 2016 року Миколаїв № 1 
 
 
Про реорганізацію (перетворення) Миколаївського 
обласного центру з профілактики та боротьби зі 
СНІДом – закладу комунальної власності області в 
Миколаївський обласний центр паліативної 
допомоги та інтегрованих послуг Миколаївської 
обласної ради 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію із зазначеного питання, 
враховуючи лист облдержадміністрації щодо внесення цього питання на 
розгляд сесії обласної ради, постійна комісія обласної ради 

 
 

ВИРІШИЛА:  
 
 
Внести питання на розгляд восьмої сесії обласної ради сьомого 

скликання з урахуванням висновків постійної комісії обласної ради з питань 
соціальної політики, охорони здоров’я, материнства, розвитку зон 
відпочинку та туризму. 
 
 
 
Голова постійної комісії 
обласної ради           А.В. Власенко 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

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

 
 

 
В И С Н О В К И 

 
19 жовтня 2016 року Миколаїв № 2 
 
 
Про продовження строку дії на період до 2017 
року включно обласної Цільової соціальної 
програми протидії захворюванню на туберкульоз 
на 2013-2016 роки 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію із зазначеного питання, 
враховуючи лист облдержадміністрації щодо внесення цього питання на 
розгляд сесії обласної ради, постійна комісія обласної ради 

 
 

ВИРІШИЛА:  
 
 
Внести питання на розгляд восьмої сесії обласної ради сьомого 

скликання з урахуванням висновків постійних комісій обласної ради з питань 
соціальної політики, охорони здоров’я, материнства, дитинства, розвитку зон 
відпочинку та туризму; з питань регіонального розвитку, планування, 
бюджету, фінансів та інвестицій. 
 
 
 
Голова постійної комісії 
обласної ради           А.В. Власенко 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

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

 
 

В И С Н О В К И 

 
 19 жовтня 2016 року Миколаїв № 3 
 
 
Про перейменування Обласного центру медико-
соціальної експертизи - закладу комунальної 
власності області та затвердження його Статуту 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію із зазначеного питання, 
враховуючи лист облдержадміністрації щодо внесення цього питання на 
розгляд сесії обласної ради, постійна комісія обласної ради 

 
 

ВИРІШИЛА:  
 
 
Внести питання на розгляд восьмої сесії обласної ради сьомого 

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



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

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

 
 

В И С Н О В К И 

 
19  жовтня 2016 року Миколаїв № 4 
 
 
Про перейменування Миколаївської обласної 
стоматологічної поліклініки - закладу комунальної 
власності області та затвердження її Статуту 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію із зазначеного питання, 
враховуючи лист облдержадміністрації щодо внесення цього питання на 
розгляд сесії обласної ради, постійна комісія обласної ради 

 
 

ВИРІШИЛА:  
 
 
Внести питання на розгляд восьмої сесії обласної ради сьомого 

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



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

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

 
 

В И С Н О В К И 

 
19  жовтня 2016 року Миколаїв № 5 
 
 
Про перейменування Миколаївського базового 
медичного коледжу - закладу комунальної 
власності області та затвердження його Статуту 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію із зазначеного питання, 
враховуючи лист облдержадміністрації щодо внесення цього питання на 
розгляд сесії обласної ради, постійна комісія обласної ради 

 
 

ВИРІШИЛА:  
 
 
Внести питання на розгляд восьмої сесії обласної ради сьомого 

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



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

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

 
 

В И С Н О В К И 

 
19 жовтня 2016 року Миколаїв № 6 
 
 
Про перейменування закладу комунальної 
власності області – Миколаївської обласної 
лікарні відновного лікування та затвердження її 
Статуту 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію із зазначеного питання, 
враховуючи лист облдержадміністрації щодо внесення цього питання на 
розгляд сесії обласної ради, постійна комісія обласної ради 

 
 

ВИРІШИЛА:  
 
 
Внести питання на розгляд восьмої сесії обласної ради сьомого 

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



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

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

 
 

В И С Н О В К И 

 
19 жовтня 2016 року Миколаїв № 7 
 
 
Про перейменування Миколаївського обласного 
лікарсько-фізкультурного диспансеру - закладу 
комунальної власності області та затвердження 
його Статуту 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію із зазначеного питання, 
враховуючи лист облдержадміністрації щодо внесення цього питання на 
розгляд сесії обласної ради, постійна комісія обласної ради 

 
 

ВИРІШИЛА:  
 
 
Внести питання на розгляд восьмої сесії обласної ради сьомого 

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



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

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

 
 

В И С Н О В К И 

 
19 жовтня 2016 року Миколаїв № 8 
 
 
Про перейменування Миколаївської обласної 
дитячої інфекційної лікарні - закладу комунальної 
власності області та затвердження його Статуту 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію із зазначеного питання, 
враховуючи лист облдержадміністрації щодо внесення цього питання на 
розгляд сесії обласної ради, постійна комісія обласної ради 

 
 

ВИРІШИЛА:  
 
 
Внести питання на розгляд восьмої сесії обласної ради сьомого 

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



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

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

 
 

 
В И С Н О В К И 

 
19 жовтня 2016 року Миколаїв № 9 
 
 
Про звільнення з посад керівників закладів охорони 
здоров’я Миколаївської області 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію із зазначеного питання, 

враховуючи лист облдержадміністрації щодо внесення цього питання на 
розгляд сесії обласної ради, постійна комісія обласної ради 

 
ВИРІШИЛА:  

 
Підтримати висновки постійних комісій обласної ради з питань 

законності, депутатської діяльності, антикорупційної і регуляторної 
політики, зв’язків з органами місцевого самоврядування та засобами масової 
інформації; з питань соціальної політики, охорони здоров’я, материнства, 
дитинства, розвитку зон відпочинку та туризму. 
 
 
 
Голова постійної комісії 
обласної ради          А.В. Власенко 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

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

 
 

В И С Н О В К И 

 
 19 жовтня 2016 року Миколаїв № 10 
 
 
Про внесення доповнення до Програми розвитку 
малого і середнього підприємництва у 
Миколаївській області на 2015-2016 роки 

 
 
Заслухавши інформацію з цього питання, постійна комісія обласної 

ради 
 
 

ВИРІШИЛА:  
 
 
Внести питання на розгляд восьмої сесії обласної ради сьомого 

скликання. 
 
 
 
Голова постійної комісії 
обласної ради           А.В. Власенко 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

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

 
 

В И С Н О В К И 

 
19  жовтня 2016 року Миколаїв № 11 
 
 
Про надання згоди на безоплатну передачу 
нерухомого майна зі спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст 
Миколаївської області у комунальну власність 
територіальної громади Новокрасненської 
сільської ради Арбузинського району 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію із зазначеного питання, 
враховуючи лист облдержадміністрації щодо внесення його на розгляд сесії 
обласної ради сьомого скликання, постійна комісія обласної ради 

 
 

ВИРІШИЛА:  
 
 
1. Інформацію начальника управління з питань майна комунальної 

власності області департаменту економічного розвитку та регіональної 
політики облдержадміністрації Відіної О.В. про необхідність надання згоди 
на безоплатну передачу нерухомого майна зі спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області у комунальну 
власність територіальної громади Новокрасненської сільської ради 
Арбузинського району взяти до відома. 

 
2. Підтримати та внести зазначене питання на розгляд восьмої сесії 

обласної ради сьомого скликання. 
 
 
 
Голова постійної комісії 
обласної ради          А.В. Власенко 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

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

 
 

В И С Н О В К И 

 
 19 жовтня 2016 року Миколаїв № 12 
 
 
Про надання згоди на безоплатну передачу 
нерухомого майна зі спільної власності терито-
ріальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської 
області у комунальну власність територіальної 
громади Широколанівської сільської ради Весели-
нівського району та внесення змін до рішення 
обласної ради від 16 квітня 2015 року № 10 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію із зазначеного питання, 
враховуючи лист облдержадміністрації щодо внесення його на розгляд сесії 
обласної ради сьомого скликання, постійна комісія обласної ради 

 
ВИРІШИЛА:  

 
1. Інформацію начальника управління з питань майна комунальної 

власності області департаменту економічного розвитку та регіональної 
політики облдержадміністрації Відіної О.В. про необхідність надання згоди 
на безоплатну передачу нерухомого майна зі спільної власності терито-
ріальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області у комунальну 
власність територіальної громади Широколанівської сільської ради Весели-
нівського району та внесення змін до рішення обласної ради від 16 квітня 
2015 року № 10 взяти до відома. 

 
2. Підтримати висновки постійної комісії обласної ради з питань 

регулювання комунальної власності, приватизації та капітального 
будівництва та внести зазначене питання на розгляд восьмої сесії обласної 
ради сьомого скликання. 
 
 
Голова постійної комісії 
обласної ради          А.В. Власенко 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

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

 
 

В И С Н О В К И 

 
 19 жовтня 2016 року Миколаїв № 13 
 
 
Про надання згоди на безоплатну передачу 
нерухомого майна зі спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст 
Миколаївської області у спільну власність 
територіальних громад міста, сіл Баштанського 
району 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію із зазначеного питання, 
враховуючи лист облдержадміністрації щодо внесення його на розгляд сесії 
обласної ради сьомого скликання, беручи до уваги рекомендації постійної 
комісії обласної ради з питань регулювання комунальної власності, 
приватизації та капітального будівництва від 18 лютого 2015 року № 4 з 
цього питання, постійна комісія обласної ради 

 
ВИРІШИЛА:  

 
1. Інформацію начальника управління з питань майна комунальної 

власності області департаменту економічного розвитку та регіональної 
політики облдержадміністрації Відіної О.В. про необхідність надання згоди 
на безоплатну передачу нерухомого майна зі спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області у спільну 
власність територіальних громад міста, сіл Баштанського району взяти до 
відома. 

 
2. Підтримати висновки постійної комісії обласної ради з питань 

регулювання комунальної власності, приватизації та капітального 
будівництва з цього питання. 
 
 
Голова постійної комісії 
обласної ради          А.В. Власенко 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

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

 
 

В И С Н О В К И 

 
 19 жовтня 2016 року Миколаїв № 14 
 
 
Про Перелік об’єктів спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст 
Миколаївської області, які підлягають 
приватизації у 2016 році. 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію із зазначеного питання, 
враховуючи лист облдержадміністрації щодо внесення його на розгляд сесії 
обласної ради сьомого скликання, постійна комісія обласної ради 

 
ВИРІШИЛА:  

 
1. Інформацію начальника управління з питань майна комунальної 

власності області департаменту економічного розвитку та регіональної 
політики облдержадміністрації Відіної О.В. про необхідність затвердження 
Переліку об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
Миколаївської області, які підлягають приватизації у 2016 році взяти до 
відома. 

 
2. Підтримати висновки постійної комісії обласної ради з питань 

регулювання комунальної власності, приватизації та капітального 
будівництва з цього питання. 

 
 
 
 
Голова постійної комісії 
обласної ради          А.В. Власенко 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

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

 
 

В И С Н О В К И 

 
 19 жовтня 2016 року Миколаїв № 15 
 
Про звіт начальника управління з питань майна 
комунальної власності області департаменту 
економічного розвитку та регіональної політики 
облдержадміністрації Відіної О.В про результати 
управління підприємствами спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст 
Миколаївської області протягом 2014-2016 років 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію із зазначеного питання, врахо-
вуючи висновки постійної комісії від 21 вересня 2016 року № 2, постійна 
комісія обласної ради 

 
ВИРІШИЛА:  

 
Підтримати висновки постійної комісії обласної ради з питань 

регулювання комунальної власності, приватизації та капітального 
будівництва з цього питання. 
 
 
 
 
Голова постійної комісії 
обласної ради          А.В. Власенко 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

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

 
 

В И С Н О В К И 

 
19  жовтня 2016 року Миколаїв № 16 
 
 
Про припинення юридичної особи – 
комунального підприємства «Профілак-
тична дезінфекція» 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію із зазначеного питання, 
враховуючи лист облдержадміністрації щодо внесення його на розгляд сесії 
обласної ради сьомого скликання, постійна комісія обласної ради 

 
ВИРІШИЛА:  

 
1. Інформацію начальника управління з питань майна комунальної 

власності області департаменту економічного розвитку та регіональної 
політики облдержадміністрації Відіної О.В. про необхідність припинення 
юридичної особи – комунального підприємства «Профілактична дезінфек-
ція» шляхом ліквідації взяти до відома. 

 
2. Підтримати висновки постійної комісії обласної ради з питань 

регулювання комунальної власності, приватизації та капітального 
будівництва з цього питання. 
 
 
Голова постійної комісії 
обласної ради           А.В. Власенко 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

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

 
 

В И С Н О В К И 

 
19 жовтня 2016 року Миколаїв № 17 
 
 
Про внесення змін до рішення обласної 
ради від 21 грудня 2012 року № 31 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію із зазначеного питання, 
враховуючи лист облдержадміністрації щодо внесення його на розгляд сесії 
обласної ради сьомого скликання, постійна комісія обласної ради 

 
ВИРІШИЛА:  

 
1. Інформацію начальника управління з питань майна комунальної 

власності області департаменту економічного розвитку та регіональної 
політики облдержадміністрації Відіної О.В. про необхідність внесення змін 
до рішення обласної ради від 21 грудня 2012 року № 31 взяти до відома. 

 

2. Підтримати висновки постійної комісії обласної ради з питань 
регулювання комунальної власності, приватизації та капітального 
будівництва з цього питання.. 
 
 
Голова постійної комісії 
обласної ради          А.В. Власенко 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

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

 
 

В И С Н О В К И 

 
 19 жовтня 2016 року Миколаїв № 18 
 
 
 
 

Про призначення Березницького В.М. на 
посаду директора обласного комунального 
підприємства «Миколаївоблтеплоенерго» 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію із зазначеного питання, 
враховуючи висновки постійних комісій обласної ради: з питань 
регіонального розвитку, планування, бюджету, фінансів та інвестицій; з 
питань житлово-комунального господарства, регулювання комунальної 
власності, приватизації та капітального будівництва від 26 вересня 2016 року 
№ 1, з питань екології, охорони навколишнього середовища та використання 
природних ресурсів; з питань культури, науки і освіти, сім’ї та молоді, спорту 
від 27 вересня 2016 року № 1, беручи до уваги звернення трудового 
колективу обласного комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго» 
від 06 вересня 2016 року № КО-21/01, протокольне доручення сьомої 
позачергової сесії обласної ради, постійна комісія обласної ради 

 
ВИРІШИЛА:  

 
Підтримати висновки постійної комісії обласної ради з питань 

регулювання комунальної власності, приватизації та капітального 
будівництва з цього питання. 
 

 
 
Голова постійної комісії 
обласної ради          А.В. Власенко 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

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

 
 

В И С Н О В К И 

 
 19 жовтня 2016 року Миколаїв № 19 
 
 
Про підготовку до осінньо-зимового періоду 
об’єктів спільної власності територіальних громад 
сіл, селищ, міст Миколаївської області 

 
 
Заслухавши та обговоривши інформацію із зазначеного питання, 

враховуючи протокольні доручення шостої позачергової сесії обласної ради 
від 26.07.2016 року, постійна комісія обласної ради 

 
ВИРІШИЛА:  

 
1. Інформацію начальника управління житлово-комунального 

господарства облдержадміністрації Гладкова Є.Л, в.о. директора ОКП «Ми-
колаївоблтеплоенерго» Бородіна В.А. щодо підготовки до осінньо-зимового 
періоду об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
Миколаївської області взяти до відома. 
 

2.  Підтримати висновки постійної комісії обласної ради з питань 
регулювання комунальної власності, приватизації та капітального будівництва з 
цього питання. 
 
 
 
Голова постійної комісії 
обласної ради          А.В. Власенко 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

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

 
 

В И С Н О В К И 

 
19 жовтня 2016 року Миколаїв № 20 
 
 
Про надання згоди на безоплатну передачу 
у спільну власність територіальних громад 
сіл, селищ, міст Миколаївської області 
цілісно-майнового комплексу – центру 
соціально-психологічної реабілітації дітей 
служби у справах дітей Вознесенської 
міської ради. 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію із зазначеного питання, 
враховуючи лист облдержадміністрації щодо внесення його на розгляд сесії 
обласної ради сьомого скликання, постійна комісія обласної ради 

 
ВИРІШИЛА:  

 
1. Інформацію начальника Служби у справах дітей облдержадміністра-

ції Осауленко І.Є. про необхідність безоплатної передачі у спільну власність 
територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області цілісного 
майнового комплексу центру соціально-психологічної реабілітації дітей 
служби у справах дітей Вознесенської міської ради взяти до відома. 

 
2. Підтримати висновки постійної комісії обласної ради з питань 

регулювання комунальної власності, приватизації та капітального 
будівництва з цього питання. 

 
3. Не вносити питання на розгляд восьмої сесії обласної ради сьомого 

скликання. 
 
 
Голова постійної комісії 
обласної ради          А.В. Власенко 
 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

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

 
 

 
В И С Н О В К И 

 
19 жовтня 2016 року Миколаїв № 21 
 
 
Про внесення змін до рішення обласної ради від 
12 червня 2015 року №3 «Про схвалення 
Перспективного плану формування територій 
громад Миколаївської області» 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію із зазначеного питання, 
враховуючи лист облдержадміністрації щодо внесення цього питання на 
розгляд сесії обласної ради, постійна комісія обласної ради 

 
 

ВИРІШИЛА:  
 
 
Внести зазначене питання на розгляд VІІІ сесії обласної ради сьомого 

скликання. 
 
 
 
Голова постійної комісії 
обласної ради          А.В. Власенко 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

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

 
 

В И С Н О В К И 

 
19 жовтня 2016 року Миколаїв № 22 
 
 
Про затвердження обласної Програми підтримки 
вітчизняного книговидання, книгорозповсюдження 
та популяризації української книги у Миколаївській 
області на 2017-2020 роки 

 
 
 
Заслухавши та обговоривши інформацію із зазначеного питання, 

враховуючи лист облдержадміністрації щодо внесення цього питання на 
розгляд сесії обласної ради, постійна комісія обласної ради 

 
 

ВИРІШИЛА:  
 
 
Внести питання на розгляд восьмої сесії обласної ради сьомого 

скликання. 
 
 
 
Голова постійної комісії 
обласної ради           А.В. Власенко 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

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

 
 

В И С Н О В К И 

 
 19 жовтня 2016 року Миколаїв № 23 
 
 
 
Про затвердження обласної Програми підтримки 
засобів масової інформації та забезпечення 
відкритості у діяльності органів державної влади та 
органів місцевого самоврядування у Миколаївській 
області на 2017-2021 роки 

 
 
Заслухавши та обговоривши інформацію із зазначеного питання, 

враховуючи лист облдержадміністрації щодо внесення цього питання на 
розгляд сесії обласної ради, постійна комісія обласної ради 

 
 

ВИРІШИЛА:  
 
 
Внести питання на розгляд восьмої сесії обласної ради сьомого 

скликання з урахуванням висновків постійних комісій обласної ради з питань 
законності, депутатської діяльності, антикорупційної і регуляторної 
політики, зв’язків з органами місцевого самоврядування та засобами масової 
інформації; з питань регіонального розвитку, планування, бюджету, фінансів 
та інвестицій. 
 
 
 
Голова постійної комісії 
обласної ради          А.В. Власенко 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

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

 
 

В И С Н О В К И 

 
 19 жовтня 2016 року Миколаїв № 24 
 
 
Про внесення змін до Положення про обласний 
центр пошукових досліджень та редакційно-
видавничої діяльності 

 
 
Заслухавши та обговоривши інформацію із зазначеного питання, 

враховуючи лист облдержадміністрації щодо внесення цього питання на 
розгляд сесії обласної ради, постійна комісія обласної ради 

 
ВИРІШИЛА:  

 
Не виносити зазначене питання на розгляд восьмої сесії обласної ради 

сьомого скликання у зв’язку із необхідністю його доопрацювання. 
 
 
 
Голова постійної комісії 
обласної ради          А.В. Власенко 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

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

 
 

В И С Н О В К И 

 
19 жовтня 2016 року Миколаїв № 25 
 
 
Про призначення Терещенко В.П. на посаду 
Миколаївського обласного театру ляльок 

 
 
Заслухавши та обговоривши інформацію із зазначеного питання, 

враховуючи лист облдержадміністрації щодо внесення цього питання на 
розгляд сесії обласної ради, постійна комісія обласної ради 

 
ВИРІШИЛА:  

 
Не виносити зазначене питання на розгляд восьмої сесії обласної ради 

сьомого скликання у зв’язку із необхідністю його доопрацювання. 
 
 
 
Голова постійної комісії 
обласної ради          А.В. Власенко 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

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

 
 

В И С Н О В К И 

 
19 жовтня 2016 року Миколаїв № 26 
 
 
Про призначення Берсона М.С. на посаду 
Миколаївського академічного українського театру 
драми та музичної комедії 

 
 
Заслухавши та обговоривши інформацію із зазначеного питання, 

враховуючи лист облдержадміністрації щодо внесення цього питання на 
розгляд сесії обласної ради, постійна комісія обласної ради 

 
ВИРІШИЛА:  

 
Не виносити зазначене питання на розгляд восьмої сесії обласної ради 

сьомого скликання у зв’язку із необхідністю його доопрацювання. 
 
 
 
Голова постійної комісії 
обласної ради          А.В. Власенко 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

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

 
 

В И С Н О В К И 

 
19 жовтня 2016 року Миколаїв № 27 
 
 
Про затвердження Програми розвитку культури у 
Миколаївській області на 2016-2018 роки. 

 
 
Заслухавши та обговоривши інформацію із зазначеного питання, 

враховуючи лист облдержадміністрації щодо внесення цього питання на 
розгляд сесії обласної ради, постійна комісія обласної ради 

 
 

ВИРІШИЛА:  
 
 
Внести питання на розгляд восьмої сесії обласної ради сьомого 

скликання з урахуванням висновків постійних комісій обласної ради з питань 
культури, науки і освіти, сім’ї та молоді, спорту; з питань регіонального 
розвитку, планування, бюджету, фінансів та інвестицій. 
 
 
 
Голова постійної комісії 
обласної ради          А.В. Власенко 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

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

 
 

В И С Н О В К И 

 
 19 жовтня 2016 року Миколаїв № 28 
 
 
Про внесення змін до Статуту Обласної 
спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи 
олімпійського резерву з вітрильного спорту 
«Обласний яхт-клуб» 

 
 
Заслухавши та обговоривши інформацію із зазначеного питання, 

враховуючи лист облдержадміністрації щодо внесення цього питання на 
розгляд сесії обласної ради, постійна комісія обласної ради 

 
ВИРІШИЛА:  

 
Внести питання на розгляд восьмої сесії обласної ради сьомого 

скликання з урахуванням висновків постійної комісії обласної ради з питань 
культури, науки і освіти, сім’ї та молоді, спорту. 
 
 
 
Голова постійної комісії 
обласної ради          А.В. Власенко 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

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

 
 

В И С Н О В К И 

 
19 жовтня 2016 року Миколаїв № 29 
 
 
Про внесення змін до Статуту Центру олімпійської 
підготовки з пріоритетних видів спорту 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію із зазначеного питання, 

враховуючи лист облдержадміністрації щодо внесення цього питання на 
розгляд сесії обласної ради, постійна комісія обласної ради 

 
ВИРІШИЛА:  

 
Внести питання на розгляд восьмої сесії обласної ради сьомого 

скликання з урахуванням висновків постійної комісії обласної ради з питань 
культури, науки і освіти, сім’ї та молоді, спорту. 
 
 
 
Голова постійної комісії 
обласної ради          А.В. Власенко 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

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

 
 

В И С Н О В К И 

 
19 жовтня 2016 року Миколаїв № 30 
 
 
Про перейменування Центру олімпійської 
Підготовки з баскетболу та внесення змін  
до його Статуту 

 
 
Заслухавши та обговоривши інформацію із зазначеного питання, 

постійна комісія обласної ради 
 

ВИРІШИЛА:  
 
Не виносити зазначене питання на розгляд восьмої сесії обласної ради 

сьомого скликання. 
 
 
 
Голова постійної комісії 
обласної ради          А.В. Власенко 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

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

 
 

В И С Н О В К И 

 
19 жовтня 2016 року Миколаїв № 31 
 
 
Про затвердження Положення Миколаївського 
обласного центру фізичного здоров’я населення 
«Спорт для всіх» 

 
 
Заслухавши та обговоривши інформацію із зазначеного питання, 

враховуючи лист облдержадміністрації щодо внесення цього питання на 
розгляд сесії обласної ради, постійна комісія обласної ради 

 
ВИРІШИЛА:  

 
Внести питання на розгляд восьмої сесії обласної ради сьомого 

скликання з урахуванням висновків постійної комісії обласної ради з питань 
культури, науки і освіти, сім’ї та молоді, спорту. 
 
 
 
Голова постійної комісії 
обласної ради          А.В. Власенко 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

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

 
 

В И С Н О В К И 

 
 19 жовтня 2016 року Миколаїв № 32 
 
 
Про затвердження нової редакції Статуту 
комунального закладу «Центр фінансово-
статистичного моніторингу, матеріально-
технічного та інформаційного забезпечення 
освітніх закладів» 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію із зазначеного питання, 
враховуючи лист облдержадміністрації щодо внесення цього питання на 
розгляд сесії обласної ради, постійна комісія обласної ради 

 
ВИРІШИЛА:  

 
Внести питання на розгляд восьмої сесії обласної ради сьомого 

скликання з урахуванням висновків постійної комісії обласної ради з питань 
культури, науки і освіти, сім’ї та молоді, спорту. 
 
 
 
Голова постійної комісії 
обласної ради          А.В. Власенко 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

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

 
 

В И С Н О В К И 

 
19  жовтня 2016 року Миколаїв № 33 
 
 
Про призначення Земляної Р.В. на посаду 
директора Очаківської загальноосвітньої 
санаторної школи – інтернату І-ІІІ ступенів 
Миколаївської обласної ради 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію із зазначеного питання, 
враховуючи лист облдержадміністрації щодо внесення цього питання на 
розгляд сесії обласної ради, постійна комісія обласної ради 

 
ВИРІШИЛА:  

 
Внести питання на розгляд восьмої сесії обласної ради сьомого 

скликання з урахуванням висновків постійної комісії обласної ради з питань 
культури, науки і освіти, сім’ї та молоді, спорту. 
 
 
 
Голова постійної комісії 
обласної ради          А.В. Власенко 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

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

 
 

В И С Н О В К И 

 
19 жовтня 2016 року Миколаїв № 34 
 
 
Про внесення змін до рішення обласної ради від 
28.04.95 № 8 «Про створення регіонального 
ландшафтного парку «Тилігульський» 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію із зазначеного питання, 
враховуючи лист облдержадміністрації щодо внесення цього питання на 
розгляд сесії обласної ради, постійна комісія обласної ради 

 
 

ВИРІШИЛА:  
 
 
За умови надання до президії обласної ради необхідного пакету 

документів та узгодження проекту рішення з юридичним відділом 
виконавчого апарату обласної ради внести зазначене питання на розгляд 
восьмої сесії обласної ради сьомого скликання. 
 
 
 
Голова постійної комісії 
обласної ради          А.В. Власенко 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

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

 
 

В И С Н О В К И 

 
19 жовтня 2016 року Миколаїв № 35 
 
 
Про виконання протокольного доручення обласної 
ради щодо ситуації, яка склалася на державному 
підприємстві «Володимирське» Казанківського 
району Миколаївської області 

 
 
Заслухавши та обговоривши інформацію із зазначеного питання, 

враховуючи лист облдержадміністрації щодо внесення цього питання на 
розгляд сесії обласної ради, постійна комісія обласної ради 

 
 

ВИРІШИЛА:  
 
 
Підтримати висновки постійної комісії обласної ради з питань аграрної 

політики, земельних відносин та соціального розвитку села. 
 
 
 
Голова постійної комісії 
обласної ради          А.В. Власенко 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

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

 
 

В И С Н О В К И 

 
19 жовтня 2016 року Миколаїв № 36 
 
 
Про дострокове припинення повноважень депутата 
обласної ради Гуліна В.А.,  Зіброва П.В. 

 
 
Заслухавши та обговоривши інформацію із зазначеного питання, 

враховуючи лист облдержадміністрації щодо внесення цього питання на 
розгляд сесії обласної ради, постійна комісія обласної ради 

 
 

ВИРІШИЛА:  
 
 
Внести питання на розгляд восьмої сесії обласної ради сьомого 

скликання. 
 
 
 
Голова постійної комісії 
обласної ради          А.В. Власенко 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

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

 
 

В И С Н О В К И 

 
 19 жовтня 2016 року Миколаїв № 37 
 
 
Про внесення змін до складу постійних комісій 
обласної ради 

 
 
Заслухавши та обговоривши інформацію із зазначеного питання, 

враховуючи депутатів обласної ради, постійна комісія обласної ради 
 

ВИРІШИЛА:  
 
Внести питання на розгляд восьмої сесії обласної ради сьомого 

скликання. 
 
 
 
Голова постійної комісії 
обласної ради          А.В. Власенко 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

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

 
 

В И С Н О В К И 

 
 19 жовтня 2016 року Миколаїв № 38 
 
 
Про депутатський запит депутата обласної ради 
Ковальчука П.В. 

 
 
Заслухавши та обговоривши інформацію із зазначеного питання, 

враховуючи лист депутата обласної ради Ковальчука П.В.                                        
від 22.09.2016 року, постійна комісія обласної ради 

 
ВИРІШИЛА:  

 
Підтримати висновки постійної комісії обласної ради з питань законності, 

депутатської діяльності, антикорупційної і регуляторної політики, зв’язків з 
органами місцевого самоврядування та засобами масової інформації. 
 
 
 
Голова постійної комісії 
обласної ради          А.В. Власенко 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

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

 
 

В И С Н О В К И 

 
19 жовтня 2016 року Миколаїв № 39 
 
 
Інформація про діяльність органів 
прокуратури області  
 

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

 
ВИРІШИЛА:  

 
Внести питання на розгляд восьмої сесії обласної ради сьомого 

скликання. 
 
 
 
 
Голова постійної комісії 
обласної ради          А.В. Власенко 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

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

 
 

В И С Н О В К И 

 
 19 жовтня 2016 року Миколаїв № 40 
 
 
Про надання у користування мисливських  
угідь приватному підприємству «Забава 1» 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію з цього питання, на підставі 
положень Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про 
мисливське господарство та полювання", "Про тваринний світ", враховуючи 
подання Державного агентства лісових ресурсів України,  постійна комісія 
обласної ради 

 
 

ВИРІШИЛА:  
 
 
Вважати за доцільне внести зазначене питання на розгляд восьмої сесії 

обласної ради сьомого скликання. 
 
 
 
 
Голова постійної комісії 
обласної ради          А.В. Власенко 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

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

 
 

В И С Н О В К И 

 
 19 жовтня 2016 року Миколаїв № 41 
 
 
Про надання у користування мисливських угідь 
Новоодеській госпрозрахунковій організації 
«ГМР» (площа 4698,57 га) 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію з цього питання, на підставі 
положень Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про 
мисливське господарство та полювання", "Про тваринний світ", враховуючи 
подання Державного агентства лісових ресурсів України,  постійна комісія 
обласної ради 

 
ВИРІШИЛА:  

 
Вважати за доцільне внести зазначене питання на розгляд восьмої сесії 

обласної ради сьомого скликання. 
 
 
 
 
Голова постійної комісії 
обласної ради          А.В. Власенко 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

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

 
 

В И С Н О В К И 

 
 19 жовтня 2016 року Миколаїв № 42 
 
 
Про надання у користування мисливських угідь 
Новоодеській госпрозрахунковій організації 
«ГМР» (площа 2089,2 га) 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію з цього питання, на підставі 
положень Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про 
мисливське господарство та полювання", "Про тваринний світ", враховуючи 
подання Державного агентства лісових ресурсів України,  постійна комісія 
обласної ради 

 
ВИРІШИЛА:  

 
Вважати за доцільне внести зазначене питання на розгляд восьмої сесії 

обласної ради сьомого скликання. 
 
 
 
 
Голова постійної комісії 
обласної ради          А.В. Власенко 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

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

 
 

В И С Н О В К И 

 
 19 жовтня 2016 року Миколаїв № 43 
 
 
Про надання у користування мисливських угідь 
товариству з обмеженою відповідальністю «СМГ 
«Буг» (Вітовський район) 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію з цього питання, на підставі 
положень Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про 
мисливське господарство та полювання", "Про тваринний світ", враховуючи 
подання Державного агентства лісових ресурсів України,  постійна комісія 
обласної ради 

 
ВИРІШИЛА:  

 
Вважати за доцільне внести зазначене питання на розгляд восьмої сесії 

обласної ради сьомого скликання. 
 
 
 
 
Голова постійної комісії 
обласної ради          А.В. Власенко 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

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

 
 

В И С Н О В К И 

 
 19 жовтня 2016 року Миколаїв № 44 
 
 
Про надання у користування мисливських угідь 
товариству з обмеженою відповідальністю «СМГ 
«Буг» (Новоодеський район) 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію з цього питання, на підставі 
положень Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про 
мисливське господарство та полювання", "Про тваринний світ", враховуючи 
подання Державного агентства лісових ресурсів України,  постійна комісія 
обласної ради 
 
ВИРІШИЛА:  

 
Вважати за доцільне внести зазначене питання на розгляд восьмої сесії 

обласної ради сьомого скликання. 
 
 
 
 
Голова постійної комісії 
обласної ради          А.В. Власенко 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

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

 
 

В И С Н О В К И 

 
 19 жовтня 2016 року Миколаїв № 45 
 
 
Про визнання таким, що втратило  
чинність рішення обласної ради від 10 червня  
2016 року № 18 
 
 

Відповідно до статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Регламенту обласної ради сьомого скликання, беручи до уваги 
звернення громадськості Бузької сільської ради Вознесенського району,  
постійна комісія обласної ради 
 
ВИРІШИЛА:  

 
Вважати за доцільне не виносити зазначене питання на розгляд восьмої 

сесії обласної ради сьомого скликання. 
 
 
 
 
Голова постійної комісії 
обласної ради          А.В. Власенко 



 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

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

 
 

 
В И С Н О В К И 

 
 
19 жовтня 2015 року Миколаїв № 46 
 
 
 
Про погодження клопотання ТОВ "Укрюгекопром"  
на отримання спеціального дозволу  
на користування надрами 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію з цього питання, на підставі 
положень Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно 
до норм Кодексу України про надра, згідно з Положенням про порядок надання 
погоджень щодо отримання спеціальних дозволів на користування надрами, 
затвердженого рішенням обласної ради від 25 грудня 2007 року № 12, 
враховуючи звернення товариства з обмеженою відповідальністю 
«Укрюгекопром» та пропозиції депутатів обласної ради, які з виїздом на місце 
вивчали зазначене питання у складі робочої групи, постійна комісія 

 
 

ВИРІШИЛА: 
 
 

Внести питання на розгляд восьмої сесії обласної ради сьомого 
скликання.  
 
 
 
Голова постійної комісії  
обласної ради                                                        А.В. Власенко 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

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

 
 

 
В И С Н О В К И 

 
 
19 жовтня 2015 року Миколаїв № 48 
 
 
 
Про погодження клопотання ТОВ "Кашперівський  
камінь" на отримання спеціального дозволу  
на користування надрами 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію з цього питання, на підставі 
положень Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно 
до норм Кодексу України про надра, згідно з Положенням про порядок надання 
погоджень щодо отримання спеціальних дозволів на користування надрами, 
затвердженого рішенням обласної ради від 25 грудня 2007 року № 12, 
враховуючи звернення ТОВ "Кашперівський камінь", постійна комісія 

 
 

ВИРІШИЛА: 
 
 

Не виносити зазначене питання на розгляд восьмої сесії обласної ради 
сьомого скликання у зв’язку із необхідністю його довивчення.  
 
 
 
Голова постійної комісії  
обласної ради                                                        А.В. Власенко 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

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

 
 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 
19 жовтня 2016 року Миколаїв № 1 
 
 
Про заборону рубок в об’єктах  
природно-заповідного фоонду  
 
 

Заслухавши інформацію з цього питання, з урахуванням інформації 
управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації, 
Миколаївського обласного управління лісового та мисливського 
господарства, постійна комісія обласної ради 
 

  
ВИРІШИЛА:  

 
 
1. Вважати за необхідне підготувати рішення обласної ради з метою 

його розгляду на наступному пленарному засіданні обласної ради щодо 
введення мораторію на проведення рубок на об’єктах природно-заповідного 
на території Миколаївської області. 

 
2. Контроль за виконанням даних рекомендацій покласти на секретаря 

постійної комісії. 
 

 
Голова постійної комісії 
обласної ради          А.В. Власенко 
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