
Проект 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

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

сім'ї та молоді, спорту  

 

05 вересня 2019 року 

Початок: 10.00 

Кімната для переговорів 

 

 

 

1. Про припинення діяльності Миколаївського обласного Будинку дитини 

Миколаївської обласної ради в результаті реорганізації шляхом перетворення у 

комунальне некомерційне підприємство «Миколаївський обласний будинок 

дитини» Миколаївської обласної ради. 

 

2. Про внесення змін до Статуту Миколаївського обласного центру 

здоров’я Миколаївської обласної ради. 

 

3. Про управління майном спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст Миколаївської області. 

 

4. Про критичний стан автомобільних доріг загального користування 

державного та місцевого значення Миколаївської області. 

 

5. Про звіт обласної державної адміністрації щодо виконання Програми 

розвитку автомобільних доріг загального користування Миколаївської області 

на 2016-2019 роки. 

 

6. Про перелік ділянок доріг загального користування державного 

значення Миколаївської області, які потребують термінового ремонту. 

Доповідач: Черненко Оксана Іванівна – заступник начальника 

управління охорони здоров’я облдержадміністрації. 

Доповідач: Черненко Оксана Іванівна – заступник начальника 

управління охорони здоров’я облдержадміністрації. 

Інформує: Кротов Андрій Олександрович – заступник голови 

обласної ради. 

Доповідач: Сікорський Сергій Васильович – заступник начальника 

управління інфраструктури облдержадміністрації. 

Ганіч Михайло Костянтинович – заступник начальника 

служби автомобільних доріг у Миколаївській області з 

експлуатаційного утримання. 

Доповідач: Сікорський Сергій Васильович – заступник начальника 

управління інфраструктури облдержадміністрації. 

Доповідач: Сікорський Сергій Васильович – заступник начальника 

управління інфраструктури облдержадміністрації. 
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7. Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Верховної 

Ради України щодо внесення змін до Закону України «Про джерела 

фінансування дорожнього господарства України» щодо удосконалення 

механізму фінансування дорожньої галузі. 

 

8. Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Кабінету 

Міністрів України щодо реорганізації дочірнього підприємства «Миколаївський 

облавтодор» відкритого акціонерного товариства «Державна акціонерна 

компанія «Автомобільні дороги України». 

 

9. Про визнання повноважень депутата Миколаївської обласної ради 

сьомого скликання замість того, який вибув. 

 

10. Про внесення змін до плану роботи Миколаївської обласної ради на 

2019 рік. 

 

 

 
 

Ганіч Михайло Костянтинович – заступник начальника 

служби автомобільних доріг у Миколаївській області з 

експлуатаційного утримання. 

Доповідач: Сікорський Сергій Васильович – заступник начальника 

управління інфраструктури облдержадміністрації. 

Доповідач: Сікорський Сергій Васильович – заступник начальника 

управління інфраструктури облдержадміністрації. 

Харлан Денис Анатолійович – директор ДП 

«Миколаївський облавтодор». 

Інформує: Кротов Андрій Олександрович – заступник голови 

обласної ради. 

Інформує: Кротов Андрій Олександрович – заступник голови 

обласної ради. 
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МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  
 

П Р О Т О К О Л 

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

сім'ї та молоді, спорту  

 

 

від 05 вересня 2019 року Миколаїв № 33 

 

Всього членів постійної комісії – 4. 

 

Присутні: 

 

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

Відсутні: Невеселий В.В. - відрядження 

Головуючий: Іванова Надія Валеріївна – голова постійної комісії обласної 

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

  

 

Запрошені: 

 

 

 

 

 

 

 

 

У засіданні 

комісії взяли 

участь: 

 

 

 

 

 

 

Кротов А.О. – заступник голови обласної ради, 

Черненко О. І. – заступник начальника управління охорони 

здоров’я облдержадміністрації, 

Сікорський С. В. – заступник начальника управління інфра-

структури облдержадміністрації, 

Ганіч М. К.– заступник начальника служби автомобільних доріг 

у Миколаївській області з експлуатаційного утримання, 

Харлан Д. А. – директор ДП «Миколаївський облавтодор», 

 

Демченко Т.В. – депутат обласної ради, 

Воронок А.В. – депутат обласної ради, 

Олабін В.В. – депутат обласної ради, 

Рєзніков І.Б. – депутат обласної ради, 

Вовненко Є.В. – депутат обласної ради, 

Лабарткава Т.С. – керуюча справами виконавчого апарату 

обласної ради, 

Корсак О.Г. – радник голови обласної ради, 

Васильєв К.В. – директор Миколаївської обласної комунальної 

комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 1,  

представники громадськості, 

засоби масової інформації. 

 



2 

 

На початку засідання депутат обласної ради Демченко Т.В. запропонувала 

внести до порядку денного засідання постійної комісії обласної ради питання 

про ситуацію зі створенням філій опорних шкіл у Миколаївській області 

відповідно до рекомендацій постійної комісії обласної ради від 15 серпня     

2019 року № 3. Депутат зазначила, що інформацію департаментом освіти і 

науки облдержадміністрації надано не в розгорнутому вигляді, немає в розрізі 

районів та отг. 

Депутат Гладун С.М. запропонувала повернутися до питання щодо 

підтримки народного академічного жіночого хору імені Світлани Фоміних. 

Запропонувала розглянути це питання на наступному засіданні постійної 

комісії обласної ради із запрошенням усіх зацікавлених сторін.  

Демченко Т.В. запропонувала депутатам підтримати пропозицію щодо 

розгляду та винесення та двадцять сьому позачергову сесію обласної ради лише 

питань, що стосуються дорожньої тематики. Наступну сесію провести чергову і 

на ній розглянути всі інші питання. 

Іванова Н.В. запропонувала розглянути всі питання порядку денного, 

винести на двадцять сьому позачергову сесію питання, що стосуються доріг та 

процедурні питання, а всі інші питання винести на наступну сесію. 

Голова постійної комісії обласної ради Іванова Н.В. запропонувала 

присутнім проголосувати за порядок денний засідання постійної комісії, проект 

якого розданий депутатам, з урахуванням пропозицій Демченко Т.В. щодо 

створення філій опорних шкіл. 
 

Проведено голосування.  

Підсумки голосування: одноголосно. 
 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1. Про припинення діяльності Миколаївського обласного Будинку дитини 

Миколаївської обласної ради в результаті реорганізації шляхом перетворення у 

комунальне некомерційне підприємство «Миколаївський обласний будинок 

дитини» Миколаївської обласної ради. 

 

2. Про внесення змін до Статуту Миколаївського обласного центру 

здоров’я Миколаївської обласної ради. 

 

3. Про управління майном спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст Миколаївської області. 

Доповідач: Черненко Оксана Іванівна – заступник начальника 

управління охорони здоров’я облдержадміністрації. 

Доповідач: Черненко Оксана Іванівна – заступник начальника 

управління охорони здоров’я облдержадміністрації. 
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4. Про критичний стан автомобільних доріг загального користування 

державного та місцевого значення Миколаївської області. 

 

5. Про звіт обласної державної адміністрації щодо виконання Програми 

розвитку автомобільних доріг загального користування Миколаївської області 

на 2016-2019 роки. 

 

6. Про перелік ділянок доріг загального користування державного 

значення Миколаївської області, які потребують термінового ремонту. 

 

7. Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Верховної 

Ради України щодо внесення змін до Закону України «Про джерела 

фінансування дорожнього господарства України» щодо удосконалення 

механізму фінансування дорожньої галузі. 

 

8. Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Кабінету 

Міністрів України щодо реорганізації дочірнього підприємства «Миколаївський 

облавтодор» відкритого акціонерного товариства «Державна акціонерна 

компанія «Автомобільні дороги України». 

 

Інформує: Кротов Андрій Олександрович – заступник голови 

обласної ради. 

Доповідач: Сікорський Сергій Васильович – заступник начальника 

управління інфраструктури облдержадміністрації. 

Ганіч Михайло Костянтинович – заступник начальника 

служби автомобільних доріг у Миколаївській області з 

експлуатаційного утримання. 

Доповідач: Сікорський Сергій Васильович – заступник начальника 

управління інфраструктури облдержадміністрації. 

Доповідач: Сікорський Сергій Васильович – заступник начальника 

управління інфраструктури облдержадміністрації. 

Ганіч Михайло Костянтинович – заступник начальника 

служби автомобільних доріг у Миколаївській області з 

експлуатаційного утримання. 

Доповідач: Сікорський Сергій Васильович – заступник начальника 

управління інфраструктури облдержадміністрації. 

Доповідач: Сікорський Сергій Васильович – заступник начальника 

управління інфраструктури облдержадміністрації. 

Харлан Денис Анатолійович – директор ДП 

«Миколаївський облавтодор». 
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9. Про визнання повноважень депутата Миколаївської обласної ради 

сьомого скликання замість того, який вибув. 

 

10. Про внесення змін до плану роботи Миколаївської обласної ради на 

2019 рік. 

 

1. СЛУХАЛИ: Про припинення діяльності Миколаївського обласного 

Будинку дитини Миколаївської обласної ради в результаті реорганізації 

шляхом перетворення у комунальне некомерційне підприємство 

«Миколаївський обласний будинок дитини» Миколаївської обласної ради. 

 

У обговоренні 

взяли участь: 

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

У ході обговорення заступник голови обласної ради Кротов А.О. 

висловився проти реорганізації Миколаївського обласного Будинку дитини 

Миколаївської обласної ради.  

Демченко Т.В. запропонувала депутатам не підтримувати проект рішення 

та не виносити питання на розгляд сесії обласної ради. 

Іванова Н.В. запропонувала не виносити питання на розгляд сесії 

обласної ради до його детального вивчення. 
 

Проведено голосування.  

Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно, 

ВИРІШИЛИ: Висновки № 1 додаються. 

 

2. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Статуту Миколаївського обласного 

центру здоров’я Миколаївської обласної ради. 

 

У обговоренні 

взяли участь: 

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

Рєзніков І.Б. 

У ході обговорення Іванова Н.В.  внесла пропозицію не виносити питання 

на двадцять сьому позачергову сесію обласної ради, висновки викласти у такій 

редакції: " Внести питання на розгляд сесії обласної ради сьомого скликання". 

Інформує: Кротов Андрій Олександрович – заступник голови 

обласної ради. 

Інформує: Кротов Андрій Олександрович – заступник голови 

обласної ради. 

Доповідач: Черненко Оксана Іванівна – заступник начальника 

управління охорони здоров’я облдержадміністрації. 

Доповідач: Черненко Оксана Іванівна – заступник начальника 

управління охорони здоров’я облдержадміністрації. 
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Проведено голосування.  

Підсумки голосування: 

 

"за" – одноголосно, 

 

ВИРІШИЛИ: Висновки № 2 додаються. 

 

3. СЛУХАЛИ: Про управління майном спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст Миколаївської області. 

 

У обговоренні 

взяли участь: 

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

Воронок А.В., Вовненко Є.В. 

Демченко Т.В. запропонувала внести зміни до відповідного рішення 

обласної ради від 16 травня 2019 року № 23, зазначивши що це рішення 

набирає чинності з 1 січня 2020 року. 

Іванова Н.В. зазначила, що питання потребує довивчення та 

запропонувала викласти висновки в такій редакції: "Доопрацювати питання і 

після доопрацювання повторно розглянути на засіданні постійної комісії 

обласної ради". 

 

Проведено голосування.  

Підсумки голосування: 

 

"за" – одноголосно, 

 

ВИРІШИЛИ: Висновки № 3 додаються. 

 

4. СЛУХАЛИ: Про критичний стан автомобільних доріг загального 

користування державного та місцевого значення Миколаївської області. 

 

У обговоренні 

взяли участь: 

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

 

Проведено голосування.  

Підсумки голосування: 

 

"за" – одноголосно, 

 

ВИРІШИЛИ: Висновки № 4 додаються. 

 

 

Інформує: Кротов Андрій Олександрович – заступник голови 

обласної ради. 

Доповідач: Сікорський Сергій Васильович – заступник начальника 

управління інфраструктури облдержадміністрації. 

Ганіч Михайло Костянтинович – заступник начальника 

служби автомобільних доріг у Миколаївській області з 

експлуатаційного утримання. 
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5. СЛУХАЛИ: Про звіт обласної державної адміністрації щодо виконання 

Програми розвитку автомобільних доріг загального користування 

Миколаївської області на 2016-2019 роки. 

 

У обговоренні 

взяли участь: 

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

 

Проведено голосування.  

Підсумки голосування: 

 

"за" – 

ВИРІШИЛИ: Висновки № 5 додаються. 

 
 

6. СЛУХАЛИ: Про перелік ділянок доріг загального користування 

державного значення Миколаївської області, які потребують термінового 

ремонту. 

 

У обговоренні 

взяли участь: 

 

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

 

Проведено голосування.  

Підсумки голосування: 

 

"за" – одноголосно, 

 

ВИРІШИЛИ: Висновки № 6 додаються. 

 

7. СЛУХАЛИ: Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до 

Верховної Ради України щодо внесення змін до Закону України «Про джерела 

фінансування дорожнього господарства України» щодо удосконалення 

механізму фінансування дорожньої галузі. 

 

У обговоренні 

взяли участь: 

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

 
 

Доповідач: Сікорський Сергій Васильович – заступник начальника 

управління інфраструктури облдержадміністрації. 

Доповідач: Сікорський Сергій Васильович – заступник начальника 

управління інфраструктури облдержадміністрації. 

Ганіч Михайло Костянтинович – заступник начальника 

служби автомобільних доріг у Миколаївській області з 

експлуатаційного утримання. 

Доповідач: Сікорський Сергій Васильович – заступник начальника 

управління інфраструктури облдержадміністрації. 
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Проведено голосування.  

Підсумки голосування: 

 

"за" – одноголосно, 

 

ВИРІШИЛИ: Висновки № 7 додаються. 

 

8. СЛУХАЛИ: Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до 

Кабінету Міністрів України щодо реорганізації дочірнього підприємства 

«Миколаївський облавтодор» відкритого акціонерного товариства «Державна 

акціонерна компанія «Автомобільні дороги України». 

 

У обговоренні 

взяли участь: 

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

 

Проведено голосування.  

Підсумки голосування: 

 

"за" – одноголосно, 

 

ВИРІШИЛИ: Висновки № 8 додаються. 

 

9. СЛУХАЛИ: Про визнання повноважень депутата Миколаївської 

обласної ради сьомого скликання замість того, який вибув. 

 

У обговоренні 

взяли участь: 

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

 

Проведено голосування.  

Підсумки голосування: 

 

"за" – одноголосно  

ВИРІШИЛИ: Висновки № 9 додаються. 

 

10. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до плану роботи Миколаївської 

обласної ради на 2019 рік. 

 

У обговоренні 

взяли участь: 

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

 

Доповідач: Сікорський Сергій Васильович – заступник начальника 

управління інфраструктури облдержадміністрації. 

Харлан Денис Анатолійович – директор ДП 

«Миколаївський облавтодор». 

Інформує: Кротов Андрій Олександрович – заступник голови 

обласної ради. 

Інформує: Кротов Андрій Олександрович – заступник голови 

обласної ради. 
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Проведено голосування.  

Підсумки голосування: 

 

"за" – одноголосно, 

 

ВИРІШИЛИ: Висновки № 10 додаються. 

 

11. СЛУХАЛИ: Про хід виконання рекомендацій постійної комісії 

обласної ради від 15 серпня 2019 року № 3 "Про ситуацію зі створенням філій 

опорних шкіл у Миколаївській області". 

 

У обговоренні 

взяли участь: 

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

 

Проведено голосування.  

Підсумки голосування: 

 

"за" – одноголосно, 

 

ВИРІШИЛИ: Інформацію департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації від 02.09.19 № 3766/02/01-

01.14 на виконання рекомендацій постійної комісії 

обласної ради № 3 від 15 серпня 2019 року взяти до 

відома. 

Направити електронний варіант інформації членам 

постійної комісії обласної ради. 

 

Після обговорення питань порядку денного депутат Чорний С.В. 

запропонував внести до порядку денного питання про розгляд листа 

Миколаївської обласної комунальної комплексної дитячо-юнацької спортивної 

школи № 1 щодо виділення фінансування. 

 

Проведено голосування.  

Підсумки голосування: 

 

"за" – одноголосно, 

 

 

12. СЛУХАЛИ: Про лист Миколаївської обласної комунальної 

комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 1 щодо виділення 

фінансування. 

 

 

Інформує: Іванова Надія Валеріївна  –голова постійної комісії 

обласної ради. 

Інформує: Васильєв Костянтин Володимирович –  Миколаївської 

обласної комунальної комплексної дитячо-юнацької 

спортивної школи № 1. 
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У обговоренні 

взяли участь: 

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

 

У ході обговорення запропоновано викласти рекомендації з цього питання 

в такій редакції:  

"1. Зазначити, що питання забезпечення належного функціонування 

Миколаївської обласної комунальної комплексної дитячо-юнацької спортивної 

школи № 1 у зв'язку із ситуацією, що склалася з передачею на баланс 

Чорноморського національного університет імені Петра Могили державного 

майна Миколаївського палацу спорту, на базі якого функціонувала зазначена 

школа є важливим, актуальним та таким, що потребує уваги органів виконавчої 

влади та місцевого самоврядування. 

2. Направити вищезазначений лист Миколаївської обласної комунальної 

комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 1 на адресу облдерж-

адміністрації для розгляду, вжиття заходів відповідного реагування з метою 

вирішення порушеного питання та надання відповіді заявнику." 

 

Проведено голосування.  

Підсумки голосування: 

 

"за" – одноголосно, 

 

ВИРІШИЛИ: Рекомендації № 1 додаються. 

 

Після обговорення питань порядку денного голова постійної комісії 

обласної ради ознайомила присутній з інформацією, отриманою на виконання 

рекомендацій постійної комісії обласної ради від 15 серпня 2019 року з 

урахуванням того, що депутатами приймалося рішення розглянути ці питання 

на наступному засіданні обласної ради, а саме: 

на виконання рекомендацій постійної комісії обласної ради від 15 серпня 

2019 року № 1 "Про стан підготовки закладів освіти до нового навчального 

року" – інформація департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 

28.08.19 № 3720/03-02/01-01.14, від 02.09.19 № 3764/10-04/01-01.14; 

на виконання рекомендацій постійної комісії обласної ради від 15 серпня 

2019 року № 2 "Про стан використання освітньої субвенції обласними 

комунальними закладами освіти та районними закладами освіти"  - інформація 

департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 28.08.19 № 3679/10/01-

01.14; 

на виконання рекомендацій постійної комісії обласної ради від 15 серпня 

2019 року № 4 "Про реконструкцію Єланецької гуманітарної гімназії" - 

інформація департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 02.09.19        

№ 3765/10-04/01-01.14; 

 

Проведено голосування.  

Підсумки голосування: 

 

"за" – одноголосно, 

 

ВИРІШИЛИ: Інформацію взяти до відома. 
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Надати зазначену інформацію членам постійної 

комісії обласної ради в електронному вигляді. 

 

Депутатів також було ознайомлено з інформацією обласної державної 

адміністрації від 30.08.19 № 4008/0/05-30/3-19 на виконання рекомендацій 

постійної комісії обласної ради від 15 серпня 2019 року № 8 "Про звернення 

громадських організацій національно-культурних товариств Миколаївської 

області". 

 

ВИРІШИЛИ: Інформацію взяти до відома. 

 

Голова постійної комісії проінформувала присутніх депутатів про 

надходження на розгляд постійної комісії колективного звернення батьків 

вихованців відділення тенісу Миколаївської обласної комунальної комплексної 

дитячо-юнацької спортивної школи щодо неефективного використання 

спортивної бази "Спартак" (Бузький бульвар, 16, Бузький бульвар 16/1).  

Іванова Н.В. проінформувала, що відповідно до інформації обласної 

державної адміністрації від 27.08.19 № В-703/3-19 з метою вивчення ситуації 

облдержадміністрацією створено робочу групу, яка повинна провести перевірку 

інформації, викладеної у зверненні батьків у т.ч. і щодо правомірності дій 

директора закладу Титаренка В.В., з 28 серпня по 6 вересня 2019 року та за 

результатами розгляду надати довідку і відповіді безпосередньо заявникам та 

обласній раді.  

 

ВИРІШИЛИ: Інформацію взяти до відома. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова постійної комісії обласної ради                                            Н. ІВАНОВА 

 

 

Секретар постійної комісії                                                                  С. ГЛАДУН 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань культури, науки і освіти, 

сім'ї та молоді, спорту 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 

05 вересня 2019 року Миколаїв № 1 

 

 

Про припинення діяльності Миколаївського 

обласного Будинку дитини Миколаївської 

обласної ради в результаті реорганізації шляхом 

перетворення у комунальне некомерційне 

підприємство «Миколаївський обласний 

будинок дитини» Миколаївської обласної ради 

 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, постійна комісія 

обласної ради 

 

 

ВИРІШИЛА:  

 

 

Не виносити питання на розгляд сесії обласної ради сьомого скликання до 

його вивчення. 

 

 

 

 

Голова постійної комісії 

обласної ради                 Н. ІВАНОВА 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань культури, науки і освіти, 

сім'ї та молоді, спорту 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 

05 вересня 2019 року Миколаїв № 2 

 

 

Про внесення змін до Статуту 

Миколаївського обласного центру здоров’я 

Миколаївської обласної ради 

 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, постійна комісія 

обласної ради 

 

 

ВИРІШИЛА:  

 

 

Внести питання на розгляд сесії обласної ради сьомого скликання. 

 

 

 

 

Голова постійної комісії 

обласної ради                 Н. ІВАНОВА 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань культури, науки і освіти, 

сім'ї та молоді, спорту 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 

05 вересня 2019 року Миколаїв № 3 

 

 

Про управління майном спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст 

Миколаївської області 

 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, постійна комісія 

обласної ради 

 

 

ВИРІШИЛА:  

 

 

Доопрацювати питання і після доопрацювання повторно розглянути на 

засіданні постійної комісії обласної ради. 

 

 

 

 

Голова постійної комісії 

обласної ради                 Н. ІВАНОВА 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань культури, науки і освіти, 

сім'ї та молоді, спорту 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 

05 вересня 2019 року Миколаїв № 4 

 

 

Про критичний стан автомобільних доріг 

загального користування державного та 

місцевого значення Миколаївської області 

 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, постійна комісія 

обласної ради 

 

 

ВИРІШИЛА:  

 

 

Внести питання на розгляд двадцять сьомої позачергової сесії обласної 

ради сьомого скликання. 

 

 

 

 

Голова постійної комісії 

обласної ради                 Н ІВАНОВА 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань культури, науки і освіти, 

сім'ї та молоді, спорту 
 

В И С Н О В К И 

 
 

05 вересня 2019 року Миколаїв № 5 

 

 

Про звіт обласної державної адміністрації щодо 

виконання Програми розвитку автомобільних 

доріг загального користування Миколаївської 

області на 2016-2019 роки 

 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, постійна комісія 

обласної ради 

 

 

ВИРІШИЛА:  

 

 

Внести питання на розгляд двадцять сьомої позачергової сесії обласної 

ради сьомого скликання. 

 

 

 

 

Голова постійної комісії 

обласної ради                 Н. ІВАНОВА 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань культури, науки і освіти, 

сім'ї та молоді, спорту 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 

05 вересня 2019 року Миколаїв № 6 

 

 

Про перелік ділянок доріг загального 

користування державного значення 

Миколаївської області, які потребують 

термінового ремонту 

 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, постійна комісія 

обласної ради 

 

 

ВИРІШИЛА:  

 

 

Внести питання на розгляд двадцять сьомої позачергової сесії обласної 

ради сьомого скликання. 

 

 

 

 

Голова постійної комісії 

обласної ради                 Н. ІВАНОВА 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань культури, науки і освіти, 

сім'ї та молоді, спорту 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 

05 вересня 2019 року Миколаїв № 7 

 

 

Про Звернення депутатів Миколаївської обласної 

ради до Верховної Ради України щодо внесення змін 

до Закону України «Про джерела фінансування 

дорожнього господарства України» щодо 

удосконалення механізму фінансування дорожньої 

галузі 

 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, постійна комісія 

обласної ради 

 

 

ВИРІШИЛА: 

 

 

Внести питання на розгляд двадцять сьомої позачергової сесії обласної 

ради сьомого скликання. 

 

 

 

 

Голова постійної комісії 

обласної ради                  Н. ІВАНОВА 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань культури, науки і освіти, 

сім'ї та молоді, спорту 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 

05 вересня 2019 року Миколаїв № 8 

 

 

Про Звернення депутатів Миколаївської обласної 

ради до Кабінету Міністрів України щодо 

реорганізації дочірнього підприємства 

«Миколаївський облавтодор» відкритого 

акціонерного товариства «Державна акціонерна 

компанія «Автомобільні дороги України». 

 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, постійна комісія 

обласної ради 

 

 

ВИРІШИЛА: 

 

 

Внести питання на розгляд двадцять сьомої позачергової сесії обласної 

ради сьомого скликання. 

 

 

 

 

Голова постійної комісії 

обласної ради                  Н. ІВАНОВА 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань культури, науки і освіти, 

сім'ї та молоді, спорту 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 

05 вересня 2019 року Миколаїв № 9 

 

 

Про визнання повноважень депутата 

Миколаївської обласної ради сьомого скликання 

замість того, який вибув 

 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, постійна комісія 

обласної ради 

 

 

ВИРІШИЛА:  

 

 

Внести питання на розгляд двадцять сьомої позачергової сесії обласної 

ради сьомого скликання. 

 

 

 

 

Голова постійної комісії 

обласної ради                 Н. ІВАНОВА 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань культури, науки і освіти, 

сім'ї та молоді, спорту 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 

05 вересня 2019 року Миколаїв № 10 

 

 

Про внесення змін до плану роботи 

Миколаївської обласної ради на 2019 рік 

 

 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, постійна комісія 

обласної ради 

 

 

ВИРІШИЛА: 

 

 

Внести питання на розгляд двадцять сьомої позачергової сесії обласної 

ради сьомого скликання. 

 

 

 

 

Голова постійної комісії 

обласної ради                  Н. ІВАНОВА 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань культури, науки і освіти, 

сім'ї та молоді, спорту 

 
 

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 

 
 

05 вересня 2019 року Миколаїв № 1 

 

 

Про лист Миколаївської обласної 

комунальної комплексної дитячо-юнацької 

спортивної школи № 1 щодо виділення 

фінансування 

 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, беручи до уваги лист 

Миколаївської обласної комунальної комплексної дитячо-юнацької спортивної 

школи № 1 від 04 вересня 2019 року № 251 постійна комісія обласної ради 

 

 

ВИРІШИЛА:  

 

1. Зазначити, що питання забезпечення належного функціонування 

Миколаївської обласної комунальної комплексної дитячо-юнацької спортивної 

школи № 1 у зв'язку із ситуацією, що склалася з передачею на баланс 

Чорноморського національного університет імені Петра Могили державного 

майна Миколаївського палацу спорту, на базі якого функціонувала зазначена 

школа є важливим, актуальним та таким, що потребує уваги органів виконавчої 

влади та місцевого самоврядування. 

   

2. Направити вищезазначений лист Миколаївської обласної комунальної 

комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 1 на адресу облдерж-

адміністрації для розгляду, вжиття заходів відповідного реагування з метою 

вирішення порушеного питання та надання відповіді заявнику. 

 

 

 

Голова постійної комісії 

обласної ради                 Н. ІВАНОВА 
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