
ПРОЕКТ                            
ПОРЯДОК ДЕННИЙ  

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

сім'ї та молоді, спорту (продовження засідання) 
 

19 грудня 2018 року  
Початок: 13.30 

                       Депутатська кімната 

                                
1. Про план роботи постійної комісії обласної ради з питань культури, науки 

і освіти, сім'ї та молоді, спорту на 2019 рік. 
Інформує: Іванова Надія Валеріївна – голова постійної комісії 

обласної ради. 
 
2. Про лист Миколаївського академічного художнього російського 

драматичного театру щодо надання допомоги у придбанні автотранспорту для 

потреб закладу.  
Інформує: Іванова Надія Валеріївна – голова постійної комісії 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 19 грудня 2018 року Миколаїв № 27 
 
Всього членів постійної комісії – 5. 
 
Присутні: 
 

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

Відсутні: Невеселий В.В., Кравченко М.А. - відрядження 

Головуючий: Іванова Надія Валеріївна – голова постійної комісії обласної 

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

Москаленко В.В. – голова обласної ради,  
Кротов А.О. – заступник голови обласної ради, 
Димитров М. Ф. – начальник управління культури, національ-
ностей та релігій облдержадміністрації,  
 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про план роботи постійної комісії обласної ради з питань культури, 

науки і освіти, сім'ї та молоді, спорту на 2019 рік. 
Інформує: Іванова Надія Валеріївна – голова постійної комісії 

обласної ради. 
 
2. Про лист Миколаївського академічного художнього російського 

драматичного театру щодо надання допомоги у придбанні автотранспорту для 

потреб закладу. 
Інформує: Іванова Надія Валеріївна – голова постійної комісії 

обласної ради. 
 
Головуючою запропоновано затвердити порядок денний. 

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

 

 



2 
 

1. СЛУХАЛИ: Про план роботи постійної комісії обласної ради з питань 

культури, науки і освіти, сім'ї та молоді, спорту на 2019 рік. 
Інформує: Іванова Надія Валеріївна – голова постійної комісії 

обласної ради. 
 

У обговоренні 

взяли участь: 
Іванова Н. В., Чорний С.В. Гладун С. М. 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно, 
 

ВИРІШИЛИ: Рекомендації № 1 додаються. 
 

2. СЛУХАЛИ: Про лист Миколаївського академічного художнього 

російського драматичного театру щодо надання допомоги у придбанні 

автотранспорту для потреб закладу. 
Інформує: Іванова Надія Валеріївна – голова постійної комісії 

обласної ради. 
 

У обговоренні 

взяли участь: 
Іванова Н. В., Чорний С.В. Гладун С. М. 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно, 
 

ВИРІШИЛИ: Рекомендації № 2 додаються. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 
Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 

 
19 грудня 2018 року Миколаїв № 1 
 
 
Про план роботи постійної комісії обласної 

ради з питань культури, науки і освіти, сім'ї 

та молоді, спорту на 2019 рік 

 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію з цього питання, враховуючи 

інформацію голови постійної комісії обласної ради щодо виконання плану 

роботи постійної комісії обласної ради за 2018 рік, постійна комісія обласної 

ради 
 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію  з цього питання взяти до відома. 
 
2. Внести пропозиції до плану роботи обласної ради на 2019 рік  

(додаток 1). 
 

 
 
 
 
 
 
Голова постійної комісії обласної ради                                                 Н.В. Іванова 
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Додаток 1  
до рекомендації постійної комісії обласної 

ради від  19 грудня 2018 року  
 
 
ПРОПОЗИЦІЇ 

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

до плану роботи обласної ради на 2019 рік  
 
 

1. Про хід виконання Програми розвитку освіти Миколаївської області на 

2017-2021 роки. 
 
2. Про хід виконання Програми розвитку культури у Миколаївській 

області на 2017-2018 роки. 
 
3. Про хід виконання Програми розвитку фізичної культури і спорту в 

Миколаївській області на 2014-2018 роки. 
 
4. Про хід виконання обласної програми «Молодь Миколаївщини» на 

2016-2020 роки. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

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

 
Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 

 
від 19 грудня 2018 року Миколаїв № 2 
 
Про лист Миколаївського академічного 

художнього російського драматичного 

театру щодо надання допомоги у придбанні 

автотранспорту для потреб закладу 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію з цього питання, постійна комісія 

обласної ради  
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Взяти до уваги, що обласною радою направлено лист на адресу 

облдержадміністрації стосовно розгляду на вжиття заходів щодо вирішення 

порушеного питання. 
2. Рекомендувати управлінню культури, національностей та релігій 

облдержадміністрації розглянути можливість щодо придбання автотранспорту 

для потреб Миколаївського академічного художнього російського 

драматичного театру. 
Про результати розгляду та вжиті заходи проінформувати постійну 

комісію обласної ради та заявників у встановлений чинним законодавством 

строк. 
 
 
 
 
 
Голова постійної комісії обласної ради                                                 Н.ІВАНОВА 
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