
Проект 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
засідання постійних комісій обласної ради з питань соціальної політики, 

охорони здоров'я, материнства, дитинства, розвитку зон відпочинку та туризму; 

культури, науки і освіти, сім'ї та молоді, спорту 
 
19 грудня 2018 року  
Початок: 14.00 

Депутатська кімната 

 
 

1. Про продовження строку дії Програми економічного і соціального 

розвитку Миколаївської області на 2015-2017 роки «Миколаївщина - 2017» на 

період до 2019 року включно. 
Доповідач: Васильєва Марина Василівна – директор департаменту 

економічного розвитку та регіональної політики 

облдержадміністрації. 
 

2. Про виконання Програми розвитку малого і середнього 

підприємництва у Миколаївській області на 2017-2018 роки та затвердження 

Програми розвитку малого і середнього підприємництва у Миколаївській 

області на 2019-2020 роки. 
Доповідач: Васильєва Марина Василівна – директор департаменту 

економічного розвитку та регіональної політики 

облдержадміністрації. 
 

3. Про внесення змін до рішення обласної ради від 25 березня 2011 року    

№ 5. 
Доповідач: Васильєва Марина Василівна – директор департаменту 

економічного розвитку та регіональної політики 

облдержадміністрації. 
 
4. Про продовження строку дії на період до 2019 року включно обласної 

Цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на     
2013-2016 роки. 

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

 
5. Про внесення змін до обласної Програми боротьби з онкологічними 

захворюваннями на період до 2016 року, строк дії якої продовжено на період до 

2019 року включно. 
Доповідач: Черненко Оксана Іванівна – заступник начальника 

управління охорони здоров’я облдержадміністрації. 
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6. Про внесення змін та доповнень до обласної Програми запобігання та 

лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань на               
2018-2020 роки. 

Доповідач: Черненко Оксана Іванівна – заступник начальника 

управління охорони здоров’я облдержадміністрації. 
 

7. Про затвердження Стратегії розвитку галузі охорони здоров’я 

Миколаївської області на 2018-2021 роки. 
Доповідач: Черненко Оксана Іванівна – заступник начальника 

управління охорони здоров’я облдержадміністрації. 
 

8. Про внесення змін до Положення про порядок призначення на посаду 

та звільнення з посади керівників підприємств, установ та організацій, що 

належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

Миколаївської області. 
Доповідач: Черненко Оксана Іванівна – заступник начальника 

управління охорони здоров’я облдержадміністрації. 
 
9. Про призначення Поточняка В.С. на посаду начальника 

Миколаївського обласного клінічного госпіталю ветеранів війни Миколаївської 

обласної ради. 
Доповідач: Черненко Оксана Іванівна – заступник начальника 

управління охорони здоров’я облдержадміністрації. 
 
10. Про призначення Федорової С.Ф. на посаду головного лікаря 

Миколаївської обласної інфекційної лікарні Миколаївської обласної ради. 
Доповідач: Черненко Оксана Іванівна – заступник начальника 

управління охорони здоров’я облдержадміністрації. 
 
11. Про призначення Алєксєєва В.В. на посаду директора Миколаївської 

обласної бази спеціального медичного постачання Миколаївської обласної 

ради. 
Доповідач: Черненко Оксана Іванівна – заступник начальника 

управління охорони здоров’я облдержадміністрації. 
 
12. Про призначення Бєлякової В.Г. на посаду головного лікаря 

Миколаївського обласного центру медико-соціальної експертизи Миколаївської 

обласної ради. 
Доповідач: Черненко Оксана Іванівна – заступник начальника 

управління охорони здоров’я облдержадміністрації. 
 
13. Про затвердження Порядку розподілу, використання та фінансування 

субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері 

охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції та залишків коштів 
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медичної субвенції, що утворились на початок бюджетного періоду в частині 

цільових коштів для лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет та на 

хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу. 
Доповідач: Черненко Оксана Іванівна – заступник начальника 

управління охорони здоров’я облдержадміністрації. 
 

14. Про затвердження Порядку розподілу, використання та фінансування 

субвенції з обласного бюджету на здійснення переданих видатків у сфері 

охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції за рахунок цільових 

видатків, передбачених в обласному бюджеті, для медичного обслуговування 

внутрішньо переміщених осіб. 
Доповідач: Черненко Оксана Іванівна – заступник начальника 

управління охорони здоров’я облдержадміністрації. 
 

15. Про внесення змін до Комплексної програми соціального  захисту 

населення «Турбота» на період до 2020 року. 
Доповідач: Єльчієва Оксана Руслановна – директор департаменту 

соціального захисту населення облдержадміністрації. 
 
16. Про затвердження Програми оздоровлення та відпочинку дітей 

Миколаївської області на 2019-2023 роки. 
Доповідач: Єльчієва Оксана Русланівна – директор департаменту 

соціального захисту населення облдержадміністрації. 
 

17. Про затвердження Програми розвитку культури у Миколаївській 

області на 2019-2021 роки.  
Доповідач: Димитров Михайло Федорович – начальник управління 

культури, національностей та релігій облдержадміністрації. 
 

18. Про затвердження обласної Цільової національно-культурної 

програми «Збереження та розвиток етнічної, культурної та мовної самобутності 

національних меншин у Миколаївській області» на 2019-2021 роки.  
Доповідач: Димитров Михайло Федорович – начальник управління 

культури, національностей та релігій облдержадміністрації. 
 
19. Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту в 

Миколаївській області на 2019-2022 роки.  
Доповідач: Гінкул Віктор Миколайович – в.о. начальника 

управління молоді та спорту облдержадміністрації. 
 
20. Про затвердження порядку використання субвенції з обласного 

бюджету місцевим бюджетам на співфінансування реалізації проекту з нового 

будівництва, модернізації, реконструкції та капітального ремонту спортивних 

споруд та будівництва нових спортивно-оздоровчих комплексів в 

Миколаївській області. 
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Доповідач: Гінкул Віктор Миколайович – в.о. начальника 

управління молоді та спорту облдержадміністрації. 
 
21. Про затвердження обласної Програми енергозбереження та розвитку 

альтернативних джерел енергії на період до 2025 року.  
Доповідач: Гладков Євген Леонідович – начальник управління 

житлово-комунального господарства 

облдержадміністрації. 
 
22. Про затвердження обласної Програми розвитку систем зовнішнього 

освітлення населених пунктів Миколаївської області на період до 2025 року. 
Доповідач: Гладков Євген Леонідович – начальник управління 

житлово-комунального господарства  

облдержадміністрації. 
 
23. Про внесення змін і доповнень до обласної Програми часткового 

відшкодування кредитів на реалізацію енергозберігаючих заходів у житловому 

фонді на 2016-2020 роки. 
Доповідач: 

 
Гладков Євген Леонідович – начальник управління 

житлово-комунального господарства 

облдержадміністрації. 
 
24. Про внесення змін до Статуту комунального підприємства 

«Миколаївський міжнародний аеропорт» Миколаївської обласної ради. 

Доповідач: Склонний Микола Миколайович – в.о. начальника 

управління інфраструктури облдержадміністрації  
 
25. Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку освіти 

Миколаївської області на 2017-2021 роки. 
Доповідач: Удовиченко Олена Олександрівна – директор 

департаменту освіти і науки облдержадміністрації. 
 
26. Про внесення змін до Положення про порядок призначення стипендій 

голови Миколаївської обласної державної адміністрації, голови  Миколаївської 

обласної ради студентам вищих та учням професійно-технічних навчальних 

закладів. 
Доповідач: Удовиченко Олена Олександрівна – директор 

департаменту освіти і науки облдержадміністрації. 
 
27. Про продовження трудових відносин з директором комунального 

закладу «Центр фінансово-статистичного моніторингу, матеріально-технічного 

та інформаційного забезпечення освітніх закладів» Миколаївської обласної 

ради. 
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Доповідач: Удовиченко Олена Олександрівна – директор 

департаменту освіти і науки облдержадміністрації. 
 
28. Про затвердження Цільової програми захисту населення і  територій 

від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру 

Миколаївської області на 2019-2023 роки. 

Доповідач: Пронін Євгеній Владиславович – начальник управління 

з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації. 
 
29. Про затвердження програми сприяння розвитку громадянського 

суспільства у Миколаївській області на 2018-2020 роки. 
Доповідач: Іваненко Олена Олегівна – в.о. начальника управління 

інформаційної діяльності та комунікацій з 

громадськістю облдержадміністрації. 
 

30. Про затвердження Програми розвитку водного господарства 

Миколаївської області на 2019-2021 роки. 
Доповідач: Письменний Сергій Миколайович – начальник 

Південно-Бузького басейнового управління водних 

ресурсів. 
 
31. Про внесення змін і доповнень до Комплексної програми захисту прав 

дітей Миколаївської області «Дитинство» на 2018-2020 роки». 
Доповідач: 

 
Гускін Олег Анатолійович – в.о. начальника служби у 

справах дітей облдержадміністрації. 
 
32. Про затвердження містобудівної документації «Схема планування 

території Миколаївської області - внесення змін». 
Доповідач: 

 
Григор’єва Світлана Кирилівна – в.о. начальника 

управління містобудування та архітектури 

облдержадміністрації. 
 
33. Про внесення змін до обласної Комплексної програми з розроблення 

(оновлення) містобудівної документації територій та створення 

(функціонування) служби містобудівного кадастру Миколаївської області на 

2016-2020 роки. 
Доповідач: Григор’єва Світлана Кирилівна – в.о. начальника 

управління містобудування та архітектури 

облдержадміністрації. 
 
34. Про внесення змін і доповнень до Комплексної програми охорони 

довкілля Миколаївської області на 2018-2020 роки. 
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Доповідач: Трофімова Ірина Петрівна – в.о. начальника управління 

екології та природних ресурсів облдержадміністрації. 

 
35. Про затвердження Програми розвитку місцевого самоврядування у 

Миколаївській області. 
Доповідач: Москаленко Вікторія Вікторівна – голова обласної 

ради. 
 
36. Про внесення змін до розподілу субвенції з обласного бюджету  

місцевим бюджетам на співфінансування впровадження проектів-переможців 

обласного конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування      

2017 року на 2018 рік. 
Доповідач: Москаленко Вікторія Вікторівна – голова обласної 

ради. 
 
37. Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області            

на 2018 рік. 
Доповідач: Іщенко Вадим Павлович – директор департаменту 

фінансів облдержадміністрації. 
 
38. Про обласний бюджет Миколаївської області на 2019 рік. 
Доповідач: 

 
Іщенко Вадим Павлович – директор департаменту 

фінансів облдержадміністрації. 
 
39. Про перейменування об’єктів природно-заповідного фонду місцевого 

значення, назви яких містять символіку комуністичного тоталітарного режиму.  
Доповідач: Трофімова Ірина Петрівна - в.о. начальника управління 

екології та природних ресурсів облдержадміністрації. 
 
40. Про оголошення ландшафтного заказника місцевого значення 

«Лагодівський» в Казанківському районі Миколаївської області.  
Доповідач: 

 
Трофімова Ірина Петрівна – в.о. начальника управління 

екології та природних ресурсів облдержадміністрації. 
 
41. Про оголошення ландшафтного заказника місцевого значення 

«Новобірзулівський» в Баштанському районі Миколаївської області. 
Доповідач: 

 
Трофімова Ірина Петрівна - в.о. начальника управління 

екології та природних ресурсів облдержадміністрації. 
 
42. Про оголошення ландшафтного заказника місцевого значення 

«Сергіївський» в Братському районі Миколаївської області. 
Доповідач: Трофімова Ірина Петрівна – в.о. начальника управління 

екології та природних ресурсів облдержадміністрації. 
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43. Про оголошення ландшафтного заказника місцевого значення 

«Каньйон річки Чичиклія» в Веселинівському районі Миколаївської області. 
Доповідач: 

 
Трофімова Ірина Петрівна – в.о. начальника управління 

екології та природних ресурсів облдержадміністрації. 
 
44. Про оголошення ландшафтного заказника місцевого значення 

«Христофорівські плавні» в Баштанському районі Миколаївської області.  
Доповідач: 

 
Трофімова Ірина Петрівна – в.о. начальника управління 

екології та природних ресурсів облдержадміністрації. 
 
45. Про інформацію щодо звільнення директора регіонального 

ландшафтного парку «Приінгульський». 
Доповідач: 

 
Васильєва Марина Василівна – директор департаменту 

економічного розвитку та регіональної політики 

облдержадміністрації. 
 
46. Про зняття з контролю рішень обласної ради. 
Доповідач: Москаленко Вікторія Вікторівна – голова обласної 

ради. 
 
47. Про внесення змін до рішення обласної ради від 27 липня 2017 року 

№ 17 «Про організацію підготовки Антикорупційної програми Миколаївської 

обласної ради сьомого скликання». 
Доповідач: 
 

Москаленко Вікторія Вікторівна – голова обласної 

ради. 
 
48. Про план роботи Миколаївської обласної ради на 2019 рік. 
Доповідач: 
 

Москаленко Вікторія Вікторівна – голова обласної 

ради. 
 
49. Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Верховної 

Ради України щодо підтримки законопроекту про запровадження 

загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування в 

Україні. 
Доповідач: 
 

Лучний Микола Михайлович – голова постійної комісії 

обласної ради.. 
 
50. Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Верховної 

Ради України, Кабінету Міністрів України щодо забезпечення соціальної 

справедливості в засадах оплати праці працівників галузі охорони здоров’я. 
Доповідач: Лучний Микола Михайлович – голова постійної комісії 

обласної ради. 
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51. Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Верховної 

Ради України, Кабінету Міністрів України щодо перерозподілу екологічного 

податку. 
Доповідач: Трофімова Ірина Петрівна – в.о. начальника управління 

екології та природних ресурсів облдержадміністрації 
 
52. Про перейменування Миколаївського академічного художнього 

російського драматичного театру та затвердження його Статуту. 
Доповідач: Димитров Михайло Федорович – начальник управління 

культури, національностей та релігій облдержадміністрації 
 
53. Про надання згоди на списання нерухомого майна спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області. 
Доповідач: Самойлов Андрій Леонідович – головний лікар 

Миколаївського обласного центру екстренної медичної 

допомоги та медицини катастроф Миколаївської обласної 

ради 
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МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  
 

П Р О Т О К О Л 

засідання постійних комісій обласної ради з питань соціальної політики, 

охорони здоров'я, материнства, дитинства, розвитку зон відпочинку та туризму; 

культури, науки і освіти, сім'ї та молоді, спорту 
 
від 19 грудня 2018 року Миколаїв 

 
 

 
Всього членів постійної комісії обласної ради з питань соціальної політики, 

охорони здоров'я, материнства, дитинства, розвитку зон відпочинку та туризму 

– 7, 
Всього членів постійної комісії обласної ради з питань культури, науки і освіти, 

сім'ї та молоді, спорту – 5. 
 
Присутні: 
 

Лучний М.М., Білоконенко Н.Я., Настоящий І.А., Ізбаш А.І., 
Невінчаний М.А.,  
Іванова Н. В., Чорний С.В. Гладун С. М.. 
 

Відсутні: Невеселий В.В., Кравченко М.А., Закусілов А.М. 

Головуючий: Іванова Надія Валеріївна – голова постійної комісії обласної 

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

Москаленко В.В. – голова обласної ради,  
Кротов А.О. – заступник голови обласної ради, 
Бонь В.В. – перший заступник голови облдержадміністрації, 
Шевченко Є.В. – заступник голови облдержадміністрації, 
Васильєва М. В. – директор департаменту економічного розвитку 

та регіональної політики облдержадміністрації, 
Черненко О. І. – заступник начальника управління охорони 

здоров’я облдержадміністрації, 
Єльчієва О. Р. – директор департаменту соціального захисту 

населення облдержадміністрації, 
Димитров М. Ф. – начальник управління культури, національ-
ностей та релігій облдержадміністрації, 
Гінкул В. М. –в.о. начальника управління молоді та спорту 

облдержадміністрації, 
Гладков Є. Л. – начальник управління житлово-комунального 

господарства облдержадміністрації, 
Удовиченко О. О. – директор департаменту освіти і науки обл-
держадміністрації,  
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У роботі 

комісії взяли 

участь: 
 

Пронін Є. В. – начальник управління з питань надзвичайних 

ситуацій облдержадміністрації, 
Іваненко О. О. – в.о. начальника управління інформаційної 

діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, 
Письменний С. М. – начальник Південно-Бузького басейнового 

управління водних ресурсів, 
Гускін О.А. –  в.о. начальника служби у справах дітей 

облдержадміністрації, 
Григор’єва С. К. –  в.о. начальника управління містобудування та 

архітектури облдержадміністрації, 
Трофімова І. П. –  в.о. начальника управління екології та 

природних ресурсів облдержадміністрації, 
Іщенко В. П. – директор департаменту фінансів облдерж-
адміністрації,  
Склонний М. М. – в.о. начальника управління інфраструктури 

облдержадміністрації, 
Самойлов А. Л. – головний лікар Миколаївського обласного 

центру екстренної медичної допомоги та медицини катастроф 

Миколаївської обласної ради. 
Рєзніков І.Б. – депутат обласної ради, 
представники засобів масової інформації. 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про продовження строку дії Програми економічного і соціального 

розвитку Миколаївської області на 2015-2017 роки «Миколаївщина - 2017» на 

період до 2019 року включно. 
Доповідач: Васильєва Марина Василівна – директор департаменту 

економічного розвитку та регіональної політики 

облдержадміністрації. 
 

2. Про виконання Програми розвитку малого і середнього 

підприємництва у Миколаївській області на 2017-2018 роки та затвердження 

Програми розвитку малого і середнього підприємництва у Миколаївській 

області на 2019-2020 роки. 
Доповідач: Васильєва Марина Василівна – директор департаменту 

економічного розвитку та регіональної політики 

облдержадміністрації. 
 

3. Про внесення змін до рішення обласної ради від 25 березня 2011 року    

№ 5. 
Доповідач: Васильєва Марина Василівна – директор департаменту 

економічного розвитку та регіональної політики 

облдержадміністрації. 
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4. Про продовження строку дії на період до 2019 року включно обласної 

Цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на     

2013-2016 роки. 
Доповідач: Черненко Оксана Іванівна – заступник начальника 

управління охорони здоров’я облдержадміністрації. 
 
5. Про внесення змін до обласної Програми боротьби з онкологічними 

захворюваннями на період до 2016 року, строк дії якої продовжено на період до 

2019 року включно. 
Доповідач: Черненко Оксана Іванівна – заступник начальника 

управління охорони здоров’я облдержадміністрації. 
 

6. Про внесення змін та доповнень до обласної Програми запобігання та 

лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань на               

2018-2020 роки. 
Доповідач: Черненко Оксана Іванівна – заступник начальника 

управління охорони здоров’я облдержадміністрації. 
 

7. Про затвердження Стратегії розвитку галузі охорони здоров’я 

Миколаївської області на 2018-2021 роки. 
Доповідач: Черненко Оксана Іванівна – заступник начальника 

управління охорони здоров’я облдержадміністрації. 
 

8. Про внесення змін до Положення про порядок призначення на посаду 

та звільнення з посади керівників підприємств, установ та організацій, що 

належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

Миколаївської області. 
Доповідач: Черненко Оксана Іванівна – заступник начальника 

управління охорони здоров’я облдержадміністрації. 
 
9. Про призначення Поточняка В.С. на посаду начальника 

Миколаївського обласного клінічного госпіталю ветеранів війни Миколаївської 

обласної ради. 
Доповідач: Черненко Оксана Іванівна – заступник начальника 

управління охорони здоров’я облдержадміністрації. 
 
10. Про призначення Федорової С.Ф. на посаду головного лікаря 

Миколаївської обласної інфекційної лікарні Миколаївської обласної ради. 
Доповідач: Черненко Оксана Іванівна – заступник начальника 

управління охорони здоров’я облдержадміністрації. 
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11. Про призначення Алєксєєва В.В. на посаду директора Миколаївської 

обласної бази спеціального медичного постачання Миколаївської обласної 

ради. 
Доповідач: Черненко Оксана Іванівна – заступник начальника 

управління охорони здоров’я облдержадміністрації. 
 
12. Про призначення Бєлякової В.Г. на посаду головного лікаря 

Миколаївського обласного центру медико-соціальної експертизи Миколаївської 

обласної ради. 
Доповідач: Черненко Оксана Іванівна – заступник начальника 

управління охорони здоров’я облдержадміністрації. 
 
13. Про затвердження Порядку розподілу, використання та фінансування 

субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері 

охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції та залишків коштів 

медичної субвенції, що утворились на початок бюджетного періоду в частині 

цільових коштів для лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет та на 

хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу. 
Доповідач: Черненко Оксана Іванівна – заступник начальника 

управління охорони здоров’я облдержадміністрації. 
 

14. Про затвердження Порядку розподілу, використання та фінансування 

субвенції з обласного бюджету на здійснення переданих видатків у сфері 

охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції за рахунок цільових 

видатків, передбачених в обласному бюджеті, для медичного обслуговування 

внутрішньо переміщених осіб. 
Доповідач: Черненко Оксана Іванівна – заступник начальника 

управління охорони здоров’я облдержадміністрації. 
 

15. Про внесення змін до Комплексної програми соціального  захисту 

населення «Турбота» на період до 2020 року. 
Доповідач: Єльчієва Оксана Руслановна – директор департаменту 

соціального захисту населення облдержадміністрації. 
 
16. Про затвердження Програми оздоровлення та відпочинку дітей 

Миколаївської області на 2019-2023 роки. 
Доповідач: Єльчієва Оксана Русланівна – директор департаменту 

соціального захисту населення облдержадміністрації. 
 

17. Про затвердження Програми розвитку культури у Миколаївській 

області на 2019-2021 роки.  
Доповідач: Димитров Михайло Федорович – начальник управління 

культури, національностей та релігій облдержадміністрації. 
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18. Про затвердження обласної Цільової національно-культурної 

програми «Збереження та розвиток етнічної, культурної та мовної самобутності 

національних меншин у Миколаївській області» на 2019-2021 роки.  
Доповідач: Димитров Михайло Федорович – начальник управління 

культури, національностей та релігій облдержадміністрації. 
 
19. Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту в 

Миколаївській області на 2019-2022 роки.  
Доповідач: Гінкул Віктор Миколайович – в.о. начальника управління 

молоді та спорту облдержадміністрації. 
 
20. Про затвердження порядку використання субвенції з обласного 

бюджету місцевим бюджетам на співфінансування реалізації проекту з нового 

будівництва, модернізації, реконструкції та капітального ремонту спортивних 

споруд та будівництва нових спортивно-оздоровчих комплексів в 

Миколаївській області. 
Доповідач: Гінкул Віктор Миколайович – в.о. начальника управління 

молоді та спорту облдержадміністрації. 
 
21. Про затвердження обласної Програми енергозбереження та розвитку 

альтернативних джерел енергії на період до 2025 року.  
Доповідач: Гладков Євген Леонідович – начальник управління 

житлово-комунального господарства облдержадміністрації. 
 
22. Про затвердження обласної Програми розвитку систем зовнішнього 

освітлення населених пунктів Миколаївської області на період до 2025 року. 
Доповідач: Гладков Євген Леонідович – начальник управління 

житлово-комунального господарства  облдержадміністрації. 
 
23. Про внесення змін і доповнень до обласної Програми часткового 

відшкодування кредитів на реалізацію енергозберігаючих заходів у житловому 

фонді на 2016-2020 роки. 
Доповідач: Гладков Євген Леонідович – начальник управління 

житлово-комунального господарства облдержадміністрації. 
 
24. Про внесення змін до Статуту комунального підприємства 

«Миколаївський міжнародний аеропорт» Миколаївської обласної ради. 

Доповідач: Склонний Микола Миколайович – в.о. начальника 

управління інфраструктури облдержадміністрації 
 
25. Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку освіти 

Миколаївської області на 2017-2021 роки. 
Доповідач: Удовиченко Олена Олександрівна – директор департаменту 

освіти і науки облдержадміністрації. 
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26. Про внесення змін до Положення про порядок призначення стипендій 

голови Миколаївської обласної державної адміністрації, голови  Миколаївської 

обласної ради студентам вищих та учням професійно-технічних навчальних 

закладів. 
Доповідач: Удовиченко Олена Олександрівна – директор департаменту 

освіти і науки облдержадміністрації. 
 
27. Про продовження трудових відносин з директором комунального 

закладу «Центр фінансово-статистичного моніторингу, матеріально-технічного 

та інформаційного забезпечення освітніх закладів» Миколаївської обласної 

ради. 
Доповідач: Удовиченко Олена Олександрівна – директор департаменту 

освіти і науки облдержадміністрації. 
 
28. Про затвердження Цільової програми захисту населення і  територій 

від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру 

Миколаївської області на 2019-2023 роки. 

Доповідач: Пронін Євгеній Владиславович – начальник управління з 

питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації. 
 
29. Про затвердження програми сприяння розвитку громадянського 

суспільства у Миколаївській області на 2018-2020 роки. 
Доповідач: Іваненко Олена Олегівна – в.о. начальника управління 

інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 

облдержадміністрації. 
 

30. Про затвердження Програми розвитку водного господарства 

Миколаївської області на 2019-2021 роки. 
Доповідач: Письменний Сергій Миколайович – начальник Південно-

Бузького басейнового управління водних ресурсів. 
 
31. Про внесення змін і доповнень до Комплексної програми захисту прав 

дітей Миколаївської області «Дитинство» на 2018-2020 роки». 
Доповідач: Гускін Олег Анатолійович – в.о. начальника служби у 

справах дітей облдержадміністрації. 
 
32. Про затвердження містобудівної документації «Схема планування 

території Миколаївської області - внесення змін». 
Доповідач: Григор’єва Світлана Кирилівна – в.о. начальника управління 

містобудування та архітектури облдержадміністрації. 
 
33. Про внесення змін до обласної Комплексної програми з розроблення 

(оновлення) містобудівної документації територій та створення 
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(функціонування) служби містобудівного кадастру Миколаївської області на 

2016-2020 роки. 
Доповідач: Григор’єва Світлана Кирилівна – в.о. начальника управління 

містобудування та архітектури облдержадміністрації. 
 
34. Про внесення змін і доповнень до Комплексної програми охорони 

довкілля Миколаївської області на 2018-2020 роки. 
Доповідач: Трофімова Ірина Петрівна – в.о. начальника управління 

екології та природних ресурсів облдержадміністрації. 
 
35. Про затвердження Програми розвитку місцевого самоврядування у 

Миколаївській області. 
Доповідач: Москаленко Вікторія Вікторівна – голова обласної ради. 
 
36. Про внесення змін до розподілу субвенції з обласного бюджету  

місцевим бюджетам на співфінансування впровадження проектів-переможців 

обласного конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування      

2017 року на 2018 рік. 
Доповідач: Москаленко Вікторія Вікторівна – голова обласної ради. 
 
37. Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області            

на 2018 рік. 
Доповідач: Іщенко Вадим Павлович – директор департаменту фінансів 

облдержадміністрації. 
 
38. Про обласний бюджет Миколаївської області на 2019 рік. 

Доповідач: Іщенко Вадим Павлович – директор департаменту фінансів 

облдержадміністрації. 
 
39. Про перейменування об’єктів природно-заповідного фонду місцевого 

значення, назви яких містять символіку комуністичного тоталітарного режиму.  
Доповідач: Трофімова Ірина Петрівна – в.о. начальника управління 

екології та природних ресурсів облдержадміністрації. 
 
40. Про оголошення ландшафтного заказника місцевого значення 

«Лагодівський» в Казанківському районі Миколаївської області.  
Доповідач: Трофімова Ірина Петрівна – в.о. начальника управління 

екології та природних ресурсів облдержадміністрації. 
 
41. Про оголошення ландшафтного заказника місцевого значення 

«Новобірзулівський» в Баштанському районі Миколаївської області. 
Доповідач: Трофімова Ірина Петрівна – в.о. начальника управління 

екології та природних ресурсів облдержадміністрації. 
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42. Про оголошення ландшафтного заказника місцевого значення 

«Сергіївський» в Братському районі Миколаївської області. 
Доповідач: Трофімова Ірина Петрівна – в.о. начальника управління 

екології та природних ресурсів облдержадміністрації. 
 
43. Про оголошення ландшафтного заказника місцевого значення 

«Каньйон річки Чичиклія» в Веселинівському районі Миколаївської області. 
Доповідач: Трофімова Ірина Петрівна – в.о. начальника управління 

екології та природних ресурсів облдержадміністрації. 
 
44. Про оголошення ландшафтного заказника місцевого значення 

«Христофорівські плавні» в Баштанському районі Миколаївської області.  
Доповідач: Трофімова Ірина Петрівна – в.о. начальника управління 

екології та природних ресурсів облдержадміністрації. 
 
45. Про інформацію щодо звільнення директора регіонального 

ландшафтного парку «Приінгульський». 
Доповідач: Васильєва Марина Василівна – директор департаменту 

економічного розвитку та регіональної політики 

облдержадміністрації. 
 
46. Про зняття з контролю рішень обласної ради. 
Доповідач: Москаленко Вікторія Вікторівна – голова обласної ради. 
 
47. Про внесення змін до рішення обласної ради від 27 липня 2017 року 

№ 17 «Про організацію підготовки Антикорупційної програми Миколаївської 

обласної ради сьомого скликання». 
Доповідач: Москаленко Вікторія Вікторівна – голова обласної ради. 
 
48. Про план роботи Миколаївської обласної ради на 2019 рік. 
Доповідач: Москаленко Вікторія Вікторівна – голова обласної ради. 
 
49. Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Верховної 

Ради України щодо підтримки законопроекту про запровадження 

загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування в 

Україні. 
Доповідач: Лучний Микола Михайлович – голова постійної комісії 

обласної ради. 
 
50. Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Верховної 

Ради України, Кабінету Міністрів України щодо забезпечення соціальної 

справедливості в засадах оплати праці працівників галузі охорони здоров’я. 
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Доповідач: Лучний Микола Михайлович – голова постійної комісії 

обласної ради. 
 
51. Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Верховної 

Ради України, Кабінету Міністрів України щодо перерозподілу екологічного 

податку. 
Доповідач: Трофімова Ірина Петрівна – в.о. начальника управління 

екології та природних ресурсів облдержадміністрації. 
 
52. Про перейменування Миколаївського академічного художнього 

російського драматичного театру та затвердження його Статуту. 
Доповідач: Димитров Михайло Федорович – начальник управління 

культури, національностей та релігій облдержадміністрації 
 
53. Про надання згоди на списання нерухомого майна спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області. 
Доповідач: Самойлов Андрій Леонідович – головний лікар 

Миколаївського обласного центру екстренної медичної 

допомоги та медицини катастроф Миколаївської обласної 

ради 
 

Головуючою запропоновано затвердити порядок денний. 
 
Проведено голосування. 
Підсумки голосування: «за» - одноголосно. 

 
1. СЛУХАЛИ: Про продовження строку дії Програми економічного і 

соціального розвитку Миколаївської області на 2015-2017 роки «Миколаївщина 

- 2017» на період до 2019 року включно. 
Доповідач: Васильєва Марина Василівна - директор департаменту 

економічного розвитку та регіональної політики 

облдержадміністрації. 
У обговоренні 

взяли участь: 
Лучний М.М., Білоконенко Н.Я., Настоящий І.А., 

Невінчаний М.А., Ізбаш А.І.,  
Іванова Н. В., Чорний С.В. Гладун С. М. 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – 8, 
"утримався" – 1 (Невінчаний М.А.). 
 

ВИРІШИЛИ: Винести питання на розгляд двадцять четвертої 
позачергової сесії обласної ради сьомого скликання. 
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2. СЛУХАЛИ: Про виконання Програми розвитку малого і середнього 

підприємництва у Миколаївській області на 2017-2018 роки та затвердження 

Програми розвитку малого і середнього підприємництва у Миколаївській 

області на 2019-2020 роки. 
Доповідач: Васильєва Марина Василівна - директор департаменту 

економічного розвитку та регіональної політики 

облдержадміністрації. 
У обговоренні 

взяли участь: 
Лучний М.М., Білоконенко Н.Я., Настоящий І.А., 

Невінчаний М.А., Ізбаш А.І.,  
Іванова Н. В., Чорний С.В. Гладун С. М. 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – 8, 
"утримався" – 1 (Невінчаний М.А.). 
 

ВИРІШИЛИ: Винести питання на розгляд двадцять четвертої 

позачергової сесії обласної ради сьомого скликання. 
 
3. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення обласної ради від 25 березня 

2011 року № 5. 
Доповідач: Васильєва Марина Василівна - директор департаменту 

економічного розвитку та регіональної політики 

облдержадміністрації. 
У обговоренні 

взяли участь: 
Лучний М.М., Білоконенко Н.Я., Настоящий І.А., 

Невінчаний М.А., Ізбаш А.І.,  
Іванова Н. В., Чорний С.В. Гладун С. М. 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: Винести питання на розгляд двадцять четвертої 

позачергової сесії обласної ради сьомого скликання. 
 
4. СЛУХАЛИ: Про продовження строку дії на період до 2019 року 

включно обласної Цільової соціальної програми протидії захворюванню на 

туберкульоз на 2013-2016 роки. 
Доповідач: Черненко Оксана Іванівна – заступник начальника 

управління охорони здоров’я облдержадміністрації. 
У обговоренні 

взяли участь: 
Лучний М.М., Білоконенко Н.Я., Настоящий І.А., 

Невінчаний М.А., Ізбаш А.І.,  
Іванова Н. В., Чорний С.В. Гладун С. М. 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: "за" – одноголосно 
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ВИРІШИЛИ: Винести питання на розгляд двадцять четвертої 

позачергової сесії обласної ради сьомого скликання. 
 
5. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до обласної Програми боротьби з 

онкологічними захворюваннями на період до 2016 року, строк дії якої 

продовжено на період до 2019 року включно. 
Доповідач: Черненко Оксана Іванівна – заступник начальника 

управління охорони здоров’я облдержадміністрації. 
У обговоренні 

взяли участь: 
Лучний М.М., Білоконенко Н.Я., Настоящий І.А., 

Невінчаний М.А., Ізбаш А.І.,  
Іванова Н. В., Чорний С.В. Гладун С. М. 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: Винести питання на розгляд двадцять четвертої 

позачергової сесії обласної ради сьомого скликання. 
 
6. СЛУХАЛИ: Про внесення змін та доповнень до обласної Програми 

запобігання та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань 

на 2018-2020 роки. 
Доповідач: Черненко Оксана Іванівна – заступник начальника 

управління охорони здоров’я облдержадміністрації. 
У обговоренні 

взяли участь: 
Лучний М.М., Білоконенко Н.Я., Настоящий І.А., 

Невінчаний М.А., Ізбаш А.І.,  
Іванова Н. В., Чорний С.В. Гладун С. М. 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: Винести питання на розгляд двадцять четвертої 

позачергової сесії обласної ради сьомого скликання. 
 
7. СЛУХАЛИ: Про затвердження Стратегії розвитку галузі охорони 

здоров’я Миколаївської області на 2018-2021 роки. 
Доповідач: Черненко Оксана Іванівна – заступник начальника 

управління охорони здоров’я облдержадміністрації. 
У обговоренні 

взяли участь: 
Лучний М.М., Білоконенко Н.Я., Настоящий І.А., 

Невінчаний М.А., Ізбаш А.І.,  
Іванова Н. В., Чорний С.В. Гладун С. М. 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: "за" – одноголосно 
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ВИРІШИЛИ: Винести питання на розгляд двадцять четвертої 

позачергової сесії обласної ради сьомого скликання. 
 
8. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Положення про порядок 

призначення на посаду та звільнення з посади керівників підприємств, установ 

та організацій, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст Миколаївської області. 
Доповідач: Черненко Оксана Іванівна – заступник начальника 

управління охорони здоров’я облдержадміністрації. 
У обговоренні 

взяли участь: 
Лучний М.М., Білоконенко Н.Я., Настоящий І.А., 

Невінчаний М.А., Ізбаш А.І.,  
Іванова Н. В., Чорний С.В. Гладун С. М. 

Головуючою поставлено на голосування пропозицію " Винести питання на 

розгляд двадцять четвертої позачергової сесії обласної ради сьомого скликання 
з урахуванням висновків юридичного відділу виконавчого апарату облансої 

ради". 
 

Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – 5 (постійна комісія з питань культури, науки і 

освіти, сім'ї та молоді, спорту: 2 (Іванова Н.В., 

Чорний С.В.), постійна комісія з питань соціальної 

політики, охорони здоров'я, материнства, дитинства, 

розвитку зон відпочинку та туризму: 3 (Білоконенко 

Н.Я., Ізбаш А.І., Настоящий І.А.); 
"проти" – 1 (Невінчаний М.А.), 
"утрималися" – 3 (постійна комісія з питань 

культури, науки і освіти, сім'ї та молоді, спорту: 1 

(Гладун С.М.), постійна комісія з питань соціальної 

політики, охорони здоров'я, материнства, дитинства, 

розвитку зон відпочинку та туризму: 2 (Лучний 

М.М., Поточняк В.С.) 
 

ВИРІШИЛИ: Рішення не прийнято 
Головуючою поставлено на голосування пропозицію "Винести питання на 

розгляд двадцять четвертої позачергової сесії обласної ради сьомого скликання 
з урахуванням висновків постійної комісії обласної ради  з питань законності, 

депутатської діяльності, антикорупційної і регуляторної політики, зв'язків з 

органами місцевого самоврядування та засобами масової інформації". 
 

Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – 8  
"проти" – 1 (Невінчаний М.А.), 
 

ВИРІШИЛИ: Винести питання на розгляд двадцять четвертої 
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позачергової сесії обласної ради сьомого скликання 
з урахуванням висновків постійної комісії обласної 

ради  з питань законності, депутатської діяльності, 

антикорупційної і регуляторної політики, зв'язків з 

органами місцевого самоврядування та засобами 

масової інформації 
Після обговорення восьмого питання засідання постійних комісій 

покинув Невінчаний М.А. 
 
9. СЛУХАЛИ: Про призначення Поточняка В.С. на посаду начальника 

Миколаївського обласного клінічного госпіталю ветеранів війни Миколаївської 

обласної ради. 
Доповідач: 

 
Черненко Оксана Іванівна – заступник начальника 

управління охорони здоров’я облдержадміністрації. 
У обговоренні 

взяли участь: 
Лучний М.М., Білоконенко Н.Я., Настоящий І.А., 

Невінчаний М.А., Ізбаш А.І.,  
Іванова Н. В., Чорний С.В. Гладун С. М. 

 
Депутат Поточняк В.С. не брав участі у голосуванні. 

Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: Висновки № 1додаються. 
 
10. СЛУХАЛИ: Про призначення Федорової С.Ф. на посаду головного 

лікаря Миколаївської обласної інфекційної лікарні Миколаївської обласної 

ради. 
Доповідач: Черненко Оксана Іванівна – заступник начальника 

управління охорони здоров’я облдержадміністрації. 
У обговоренні 

взяли участь: 
Лучний М.М., Білоконенко Н.Я., Настоящий І.А., 

Невінчаний М.А., Ізбаш А.І.,  
Іванова Н. В., Чорний С.В. Гладун С. М. 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: Висновки № 2 додаються. 
 
11. СЛУХАЛИ: Про призначення Алєксєєва В.В. на посаду директора 

Миколаївської обласної бази спеціального медичного постачання 

Миколаївської обласної ради. 
Доповідач: Черненко Оксана Іванівна – заступник начальника 

управління охорони здоров’я облдержадміністрації. 
У обговоренні Лучний М.М., Білоконенко Н.Я., Настоящий І.А., 
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взяли участь: Невінчаний М.А., Ізбаш А.І.,  

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

Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – 7 (постійна комісія з питань культури, науки і 

освіти, сім'ї та молоді, спорту: 3 (Іванова Н.В., 

Чорний С.В., Гладун С.М.), постійна комісія з 

питань соціальної політики, охорони здоров'я, 

материнства, дитинства, розвитку зон відпочинку та 

туризму: 4 (Білоконенко Н.Я., Ізбаш А.І., 

Настоящий І.А., Поточняк В.С.); 
"утрималися" – 1 (постійна комісія з питань 

соціальної політики, охорони здоров'я, материнства, 

дитинства, розвитку зон відпочинку та туризму: 1 

(Лучний М.М.) 
 

ВИРІШИЛИ: 
 

Винести питання на розгляд двадцять четвертої 

позачергової сесії обласної ради сьомого скликання. 
 
12. СЛУХАЛИ: Про призначення Бєлякової В.Г. на посаду головного 

лікаря Миколаївського обласного центру медико-соціальної експертизи 

Миколаївської обласної ради. 
Доповідач: Черненко Оксана Іванівна – заступник начальника 

управління охорони здоров’я облдержадміністрації. 
У обговоренні 

взяли участь: 
Лучний М.М., Білоконенко Н.Я., Настоящий І.А., 

Невінчаний М.А., Ізбаш А.І.,  
Іванова Н. В., Чорний С.В. Гладун С. М. 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

Постійна комісія обласної ради з питань культури, 

науки і освіти, сім'ї та молоді, спорту: 
"за" – одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: Винести питання на розгляд двадцять четвертої 

позачергової сесії обласної ради сьомого скликання. 
Підсумки голосування: 
 

Постійна комісія обласної ради з питань соціальної 

політики, охорони здоров'я, материнства, дитинства, 

розвитку зон відпочинку та туризму: 
"за" – 3 (Білоконенко Н.Я., Поточняк В.С., ізбаш 

А.І.) 
"проти" – 2 (Лучний М.М., Настоящий І.А.) 
 

ВИРІШИЛИ: Рішення не прийнято. 
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13. СЛУХАЛИ: Про затвердження Порядку розподілу, використання та 

фінансування субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків 

у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції та залишків 

коштів медичної субвенції, що утворились на початок бюджетного періоду в 

частині цільових коштів для лікування хворих на цукровий та нецукровий 

діабет та на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу. 
Доповідач: Черненко Оксана Іванівна – заступник начальника 

управління охорони здоров’я облдержадміністрації. 
У обговоренні 

взяли участь: 
Лучний М.М., Білоконенко Н.Я., Настоящий І.А., 

Невінчаний М.А., Ізбаш А.І.,  
Іванова Н. В., Чорний С.В. Гладун С. М. 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: Винести питання на розгляд двадцять четвертої 

позачергової сесії обласної ради сьомого скликання. 
 
14. СЛУХАЛИ: Про затвердження Порядку розподілу, використання та 

фінансування субвенції з обласного бюджету на здійснення переданих видатків 

у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції за рахунок 

цільових видатків, передбачених в обласному бюджеті, для медичного 

обслуговування внутрішньо переміщених осіб. 
Доповідач: Черненко Оксана Іванівна – заступник начальника 

управління охорони здоров’я облдержадміністрації. 
 

У обговоренні 

взяли участь: 
Лучний М.М., Білоконенко Н.Я., Настоящий І.А., 

Невінчаний М.А., Ізбаш А.І.,  
Іванова Н. В., Чорний С.В. Гладун С. М. 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: Винести питання на розгляд двадцять четвертої 

позачергової сесії обласної ради сьомого скликання. 
 
15. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Комплексної програми соціального  

захисту населення «Турбота» на період до 2020 року. 
Доповідач: Єльчієва Оксана Руслановна - директор департаменту 

соціального захисту населення облдержадміністрації. 
У обговоренні 

взяли участь: 
Лучний М.М., Білоконенко Н.Я., Настоящий І.А., 

Невінчаний М.А., Ізбаш А.І.,  
Іванова Н. В., Чорний С.В. Гладун С. М. 
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Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: Винести питання на розгляд двадцять четвертої 

позачергової сесії обласної ради сьомого скликання. 
 
16. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми оздоровлення та відпочинку 

дітей Миколаївської області на 2019-2023 роки. 
Доповідач: Єльчієва Оксана Русланівна - директор департаменту 

соціального захисту населення облдержадміністрації. 
У обговоренні 

взяли участь: 
Лучний М.М., Білоконенко Н.Я., Настоящий І.А., 

Невінчаний М.А., Ізбаш А.І.,  
Іванова Н. В., Чорний С.В. Гладун С. М. 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: Винести питання на розгляд двадцять четвертої 

позачергової сесії обласної ради сьомого скликання. 
 
17. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми розвитку культури у 

Миколаївській області на 2019-2021 роки.  
Доповідач: Димитров Михайло Федорович - начальник управління 

культури, національностей та релігій облдержадміністрації. 
У обговоренні 

взяли участь: 
Лучний М.М., Білоконенко Н.Я., Настоящий І.А., 

Невінчаний М.А., Ізбаш А.І.,  
Іванова Н. В., Чорний С.В. Гладун С. М. 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: Винести питання на розгляд двадцять четвертої 

позачергової сесії обласної ради сьомого скликання. 
 
18. СЛУХАЛИ: Про затвердження обласної Цільової національно-

культурної програми «Збереження та розвиток етнічної, культурної та мовної 

самобутності національних меншин у Миколаївській області» на 2019-2021 
роки.  

Доповідач: Димитров Михайло Федорович - начальник управління 

культури, національностей та релігій облдержадміністрації. 
У обговоренні 

взяли участь: 
Лучний М.М., Білоконенко Н.Я., Настоящий І.А., 

Невінчаний М.А., Ізбаш А.І.,  
Іванова Н. В., Чорний С.В. Гладун С. М. 
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Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: Винести питання на розгляд двадцять четвертої 

позачергової сесії обласної ради сьомого скликання. 
 
19. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми розвитку фізичної культури 

і спорту в Миколаївській області на 2019-2022 роки.  
Доповідач: Гінкул Віктор Миколайович - в.о. начальника управління 

молоді та спорту облдержадміністрації. 
У обговоренні 

взяли участь: 
Лучний М.М., Білоконенко Н.Я., Настоящий І.А., 

Невінчаний М.А., Ізбаш А.І.,  
Іванова Н. В., Чорний С.В. Гладун С. М. 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: Винести питання на розгляд двадцять четвертої 

позачергової сесії обласної ради сьомого скликання. 
 
20. СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку використання субвенції з 

обласного бюджету місцевим бюджетам на співфінансування реалізації проекту 

з нового будівництва, модернізації, реконструкції та капітального ремонту 

спортивних споруд та будівництва нових спортивно-оздоровчих комплексів в 

Миколаївській області. 
Доповідач: Гінкул Віктор Миколайович - в.о. начальника управління 

молоді та спорту облдержадміністрації. 
У обговоренні 

взяли участь: 
Лучний М.М., Білоконенко Н.Я., Настоящий І.А., 

Невінчаний М.А., Ізбаш А.І.,  
Іванова Н. В., Чорний С.В. Гладун С. М. 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: Винести питання на розгляд двадцять четвертої 

позачергової сесії обласної ради сьомого скликання. 
 
21. СЛУХАЛИ: Про затвердження обласної Програми енергозбереження 

та розвитку альтернативних джерел енергії на період до 2025 року.  
Доповідач: Гладков Євген Леонідович – начальник управління 

житлово-комунального господарства облдержадміністрації. 
У обговоренні 

взяли участь: 
Лучний М.М., Білоконенко Н.Я., Настоящий І.А., 

Невінчаний М.А., Ізбаш А.І.,  
Іванова Н. В., Чорний С.В. Гладун С. М. 
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Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: Винести питання на розгляд двадцять четвертої 

позачергової сесії обласної ради сьомого скликання. 
 
22. СЛУХАЛИ: Про затвердження обласної Програми розвитку систем 

зовнішнього освітлення населених пунктів Миколаївської області на період до 

2025 року. 
Доповідач: Гладков Євген Леонідович – начальник управління 

житлово-комунального господарства  облдержадміністрації. 
У обговоренні 

взяли участь: 
Лучний М.М., Білоконенко Н.Я., Настоящий І.А., 

Невінчаний М.А., Ізбаш А.І.,  
Іванова Н. В., Чорний С.В. Гладун С. М. 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: Винести питання на розгляд двадцять четвертої 

позачергової сесії обласної ради сьомого скликання. 
 
23. СЛУХАЛИ: Про внесення змін і доповнень до обласної Програми 

часткового відшкодування кредитів на реалізацію енергозберігаючих заходів у 

житловому фонді на 2016-2020 роки. 
Доповідач: Гладков Євген Леонідович – начальник управління 

житлово-комунального господарства облдержадміністрації. 
У обговоренні 

взяли участь: 
Лучний М.М., Білоконенко Н.Я., Настоящий І.А., 

Невінчаний М.А., Ізбаш А.І.,  
Іванова Н. В., Чорний С.В. Гладун С. М. 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: Винести питання на розгляд двадцять четвертої 

позачергової сесії обласної ради сьомого скликання. 
 
24. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Статуту комунального 

підприємства «Миколаївський міжнародний аеропорт» Миколаївської обласної 

ради. 

Доповідач: Склонний Микола Миколайович – в.о. начальника 

управління інфраструктури облдержадміністрації 
У обговоренні 

взяли участь: 
Лучний М.М., Білоконенко Н.Я., Настоящий І.А., 

Невінчаний М.А., Ізбаш А.І.,  
Іванова Н. В., Чорний С.В. Гладун С. М. 
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Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: Винести питання на розгляд двадцять четвертої 

позачергової сесії обласної ради сьомого скликання. 
 
25. СЛУХАЛИ: Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку 

освіти Миколаївської області на 2017-2021 роки. 
Доповідач: Удовиченко Олена Олександрівна - директор департаменту 

освіти і науки облдержадміністрації. 
У обговоренні 

взяли участь: 
Лучний М.М., Білоконенко Н.Я., Настоящий І.А., 

Невінчаний М.А., Ізбаш А.І.,  
Іванова Н. В., Чорний С.В. Гладун С. М. 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: Винести питання на розгляд двадцять четвертої 

позачергової сесії обласної ради сьомого скликання. 
 
26. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Положення про порядок 

призначення стипендій голови Миколаївської обласної державної адміністрації, 

голови  Миколаївської обласної ради студентам вищих та учням професійно-
технічних навчальних закладів. 

Доповідач: Удовиченко Олена Олександрівна - директор департаменту 

освіти і науки облдержадміністрації. 
У обговоренні 

взяли участь: 
Лучний М.М., Білоконенко Н.Я., Настоящий І.А., 

Невінчаний М.А., Ізбаш А.І.,  
Іванова Н. В., Чорний С.В. Гладун С. М. 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: Винести питання на розгляд двадцять четвертої 

позачергової сесії обласної ради сьомого скликання. 
 
27. СЛУХАЛИ: Про продовження трудових відносин з директором 

комунального закладу «Центр фінансово-статистичного моніторингу, 

матеріально-технічного та інформаційного забезпечення освітніх закладів» 

Миколаївської обласної ради. 
Доповідач: Удовиченко Олена Олександрівна - директор департаменту 

освіти і науки облдержадміністрації. 
У обговоренні Лучний М.М., Білоконенко Н.Я., Настоящий І.А., 
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взяли участь: Невінчаний М.А., Ізбаш А.І.,  

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

Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: Винести питання на розгляд двадцять четвертої 

позачергової сесії обласної ради сьомого скликання. 
 
28. СЛУХАЛИ: Про затвердження Цільової програми захисту населення і  

територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру 

Миколаївської області на 2019-2023 роки. 

Доповідач: Пронін Євгеній Владиславович – начальник управління з 

питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації. 
У обговоренні 

взяли участь: 
Лучний М.М., Білоконенко Н.Я., Настоящий І.А., 

Невінчаний М.А., Ізбаш А.І.,  
Іванова Н. В., Чорний С.В. Гладун С. М. 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: Винести питання на розгляд двадцять четвертої 

позачергової сесії обласної ради сьомого скликання. 
 
29. СЛУХАЛИ: Про затвердження програми сприяння розвитку грома-

дянського суспільства у Миколаївській області на 2018-2020 роки. 
Доповідач: Іваненко Олена Олегівна - в.о. начальника управління 

інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 

облдержадміністрації. 
У обговоренні 

взяли участь: 
Лучний М.М., Білоконенко Н.Я., Настоящий І.А., 

Невінчаний М.А., Ізбаш А.І.,  
Іванова Н. В., Чорний С.В. Гладун С. М. 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: Винести питання на розгляд двадцять четвертої 

позачергової сесії обласної ради сьомого скликання. 
 
30. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми розвитку водного 

господарства Миколаївської області на 2019-2021 роки. 
Доповідач: Письменний Сергій Миколайович - начальник Південно-

Бузького басейнового управління водних ресурсів. 
У обговоренні Лучний М.М., Білоконенко Н.Я., Настоящий І.А., 
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взяли участь: Невінчаний М.А., Ізбаш А.І.,  

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

Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: Винести питання на розгляд двадцять четвертої 

позачергової сесії обласної ради сьомого скликання. 
 
31. СЛУХАЛИ: Про внесення змін і доповнень до Комплексної програми 

захисту прав дітей Миколаївської області «Дитинство» на 2018-2020 роки». 
Доповідач: Гускін Олег Анатолійович – в.о. начальника служби у 

справах дітей облдержадміністрації. 
У обговоренні 

взяли участь: 
Лучний М.М., Білоконенко Н.Я., Настоящий І.А., 

Невінчаний М.А., Ізбаш А.І.,  
Іванова Н. В., Чорний С.В. Гладун С. М. 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: Винести питання на розгляд двадцять четвертої 

позачергової сесії обласної ради сьомого скликання. 
 
32. СЛУХАЛИ: Про затвердження містобудівної документації «Схема 

планування території Миколаївської області - внесення змін». 
Доповідач: Григор’єва Світлана Кирилівна - в.о. начальника управління 

містобудування та архітектури облдержадміністрації. 
У обговоренні 

взяли участь: 
Лучний М.М., Білоконенко Н.Я., Настоящий І.А., 

Невінчаний М.А., Ізбаш А.І.,  
Іванова Н. В., Чорний С.В. Гладун С. М. 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: Висновки № 3 додаються. 
 
33. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до обласної Комплексної програми з 

розроблення (оновлення) містобудівної документації територій та створення 

(функціонування) служби містобудівного кадастру Миколаївської області на 

2016-2020 роки. 
Доповідач: Григор’єва Світлана Кирилівна - в.о. начальника управління 

містобудування та архітектури облдержадміністрації. 
У обговоренні 

взяли участь: 
Лучний М.М., Білоконенко Н.Я., Настоящий І.А., 

Невінчаний М.А., Ізбаш А.І.,  
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Іванова Н. В., Чорний С.В. Гладун С. М. 
 

Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: Висновки № 4 додаються. 
 
34. СЛУХАЛИ: Про внесення змін і доповнень до Комплексної програми 

охорони довкілля Миколаївської області на 2018-2020 роки. 
Доповідач: 

 
Трофімова Ірина Петрівна - в.о. начальника управління 

екології та природних ресурсів облдержадміністрації. 
У обговоренні 

взяли участь: 
Лучний М.М., Білоконенко Н.Я., Настоящий І.А., 

Невінчаний М.А., Ізбаш А.І.,  
Іванова Н. В., Чорний С.В. Гладун С. М. 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: Винести питання на розгляд двадцять четвертої 

позачергової сесії обласної ради сьомого скликання. 
 
35. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми розвитку місцевого самовря-

дування у Миколаївській області. 
Доповідач: Москаленко Вікторія Вікторівна – голова обласної ради. 

У обговоренні 

взяли участь: 
Лучний М.М., Білоконенко Н.Я., Настоящий І.А., 

Невінчаний М.А., Ізбаш А.І.,  
Іванова Н. В., Чорний С.В. Гладун С. М. 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: Винести питання на розгляд двадцять четвертої 

позачергової сесії обласної ради сьомого скликання. 
 
36. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до розподілу субвенції з обласного 

бюджету місцевим бюджетам на співфінансування впровадження проектів-
переможців обласного конкурсу проектів та програм розвитку місцевого 

самоврядування 2017 року на 2018 рік. 
Доповідач: Москаленко Вікторія Вікторівна – голова обласної ради. 

У обговоренні 

взяли участь: 
Лучний М.М., Білоконенко Н.Я., Настоящий І.А., 

Невінчаний М.А., Ізбаш А.І.,  
Іванова Н. В., Чорний С.В. Гладун С. М. 

 
Проведено голосування.  
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Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: Винести питання на розгляд двадцять четвертої 

позачергової сесії обласної ради сьомого скликання. 
 
37. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської 

області на 2018 рік. 
Доповідач: 

 
Іщенко Вадим Павлович - директор департаменту фінансів 

облдержадміністрації. 
У обговоренні 

взяли участь: 
Лучний М.М., Білоконенко Н.Я., Настоящий І.А., 

Невінчаний М.А., Ізбаш А.І.,  
Іванова Н. В., Чорний С.В. Гладун С. М. 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: Винести питання на розгляд двадцять четвертої 

позачергової сесії обласної ради сьомого скликання. 
 
38. СЛУХАЛИ: Про обласний бюджет Миколаївської області на 2019 рік. 

Доповідач: Іщенко Вадим Павлович - директор департаменту фінансів 

облдержадміністрації. 
У обговоренні 

взяли участь: 
Лучний М.М., Білоконенко Н.Я., Настоящий І.А., 

Невінчаний М.А., Ізбаш А.І.,  
Іванова Н. В., Чорний С.В. Гладун С. М. 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: Винести питання на розгляд двадцять четвертої 

позачергової сесії обласної ради сьомого скликання. 
 
39. СЛУХАЛИ: Про перейменування об’єктів природно-заповідного 

фонду місцевого значення, назви яких містять символіку комуністичного 

тоталітарного режиму.  
Доповідач: 

 
Трофімова Ірина Петрівна - в.о. начальника управління 

екології та природних ресурсів облдержадміністрації. 
У обговоренні 

взяли участь: 
Лучний М.М., Білоконенко Н.Я., Настоящий І.А., 

Невінчаний М.А., Ізбаш А.І.,  
Іванова Н. В., Чорний С.В. Гладун С. М. 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно 
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ВИРІШИЛИ: Висновки № 5. 

 
40. СЛУХАЛИ: Про оголошення ландшафтного заказника місцевого 

значення «Лагодівський» в Казанківському районі Миколаївської області.  
Доповідач: Трофімова Ірина Петрівна - в.о. начальника управління 

екології та природних ресурсів облдержадміністрації. 
У обговоренні 

взяли участь: 
Лучний М.М., Білоконенко Н.Я., Настоящий І.А., 

Невінчаний М.А., Ізбаш А.І.,  
Іванова Н. В., Чорний С.В. Гладун С. М. 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: Висновки № 6 додаються. 
 
41. СЛУХАЛИ: Про оголошення ландшафтного заказника місцевого 

значення «Новобірзулівський» в Баштанському районі Миколаївської області. 
Доповідач: Трофімова Ірина Петрівна - в.о. начальника управління 

екології та природних ресурсів облдержадміністрації. 
У обговоренні 

взяли участь: 
Лучний М.М., Білоконенко Н.Я., Настоящий І.А., 

Невінчаний М.А., Ізбаш А.І.,  
Іванова Н. В., Чорний С.В. Гладун С. М. 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: Висновки № 7 додаються. 
 
42. СЛУХАЛИ: Про оголошення ландшафтного заказника місцевого 

значення «Сергіївський» в Братському районі Миколаївської області. 
Доповідач: Трофімова Ірина Петрівна - в.о. начальника управління 

екології та природних ресурсів облдержадміністрації. 
У обговоренні 

взяли участь: 
Лучний М.М., Білоконенко Н.Я., Настоящий І.А., 

Невінчаний М.А., Ізбаш А.І.,  
Іванова Н. В., Чорний С.В. Гладун С. М. 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: Висновки № 8 додаються. 
 
43. СЛУХАЛИ: Про оголошення ландшафтного заказника місцевого 

значення «Каньйон річки Чичиклія» в Веселинівському районі Миколаївської 

області. 
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Доповідач: Трофімова Ірина Петрівна - в.о. начальника управління 

екології та природних ресурсів облдержадміністрації. 
У обговоренні 

взяли участь: 
Лучний М.М., Білоконенко Н.Я., Настоящий І.А., 

Невінчаний М.А., Ізбаш А.І.,  
Іванова Н. В., Чорний С.В. Гладун С. М. 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: Висновки № 9 додаються. 
 
44. СЛУХАЛИ: Про оголошення ландшафтного заказника місцевого 

значення «Христофорівські плавні» в Баштанському районі Миколаївської 

області.  
Доповідач: Трофімова Ірина Петрівна - в.о. начальника управління 

екології та природних ресурсів облдержадміністрації. 
У обговоренні 

взяли участь: 
Лучний М.М., Білоконенко Н.Я., Настоящий І.А., 

Невінчаний М.А., Ізбаш А.І.,  
Іванова Н. В., Чорний С.В. Гладун С. М. 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: Висновки № 10 додаються. 
 
При обговоренні питання № 45 був присутній Невінчаний М.А. 
45. СЛУХАЛИ: Про інформацію щодо звільнення директора 

регіонального ландшафтного парку «Приінгульський». 
Доповідач: Васильєва Марина Василівна - директор департаменту 

економічного розвитку та регіональної політики 

облдержадміністрації. 
У обговоренні 

взяли участь: 
Лучний М.М., Білоконенко Н.Я., Настоящий І.А., 

Невінчаний М.А., Ізбаш А.І.,  
Іванова Н. В., Чорний С.В. Гладун С. М. 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – 8, 
"проти" – 1 (Невінчаний М.А.) 
 

ВИРІШИЛИ: Винести питання на розгляд двадцять четвертої 

позачергової сесії обласної ради сьомого скликання. 
 
46. СЛУХАЛИ: Про зняття з контролю рішень обласної ради. 
Доповідач: Москаленко Вікторія Вікторівна – голова обласної ради. 
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У обговоренні 

взяли участь: 
Лучний М.М., Білоконенко Н.Я., Настоящий І.А., 

Невінчаний М.А., Ізбаш А.І.,  
Іванова Н. В., Чорний С.В. Гладун С. М. 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: Винести питання на розгляд двадцять четвертої 

позачергової сесії обласної ради сьомого скликання. 
 
47. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення обласної ради від 27 липня 

2017 року № 17 «Про організацію підготовки Антикорупційної програми 

Миколаївської обласної ради сьомого скликання». 
Доповідач: Москаленко Вікторія Вікторівна – голова обласної ради. 

У обговоренні 

взяли участь: 
Лучний М.М., Білоконенко Н.Я., Настоящий І.А., 

Невінчаний М.А., Ізбаш А.І.,  
Іванова Н. В., Чорний С.В. Гладун С. М. 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: Винести питання на розгляд двадцять четвертої 

позачергової сесії обласної ради сьомого скликання. 
 
48. СЛУХАЛИ: Про план роботи Миколаївської обласної ради на 2019 

рік. 
Доповідач: Москаленко Вікторія Вікторівна – голова обласної ради. 

У обговоренні 

взяли участь: 
Лучний М.М., Білоконенко Н.Я., Настоящий І.А., 

Невінчаний М.А., Ізбаш А.І.,  
Іванова Н. В., Чорний С.В. Гладун С. М. 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: Винести питання на розгляд двадцять четвертої 

позачергової сесії обласної ради сьомого скликання. 
 
49. СЛУХАЛИ: Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до 

Верховної Ради України щодо підтримки законопроекту про запровадження 

загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування в 

Україні. 
Доповідач: Лучний Микола Михайлович – голова постійної комісії 

обласної ради. 
У обговоренні 

взяли участь: 
Лучний М.М., Білоконенко Н.Я., Настоящий І.А., 

Невінчаний М.А., Ізбаш А.І.,  



27 
 

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

Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: Винести питання на розгляд двадцять четвертої 

позачергової сесії обласної ради сьомого скликання. 
 
50. СЛУХАЛИ: Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до 

Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо забезпечення 

соціальної справедливості в засадах оплати праці працівників галузі охорони 

здоров’я. 
Доповідач: Лучний Микола Михайлович – голова постійної комісії 

обласної ради. 
У обговоренні 

взяли участь: 
Лучний М.М., Білоконенко Н.Я., Настоящий І.А., 

Невінчаний М.А., Ізбаш А.І.,  
Іванова Н. В., Чорний С.В. Гладун С. М. 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: Винести питання на розгляд двадцять четвертої 

позачергової сесії обласної ради сьомого скликання. 
 
51. СЛУХАЛИ: Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до 

Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо перерозподілу 

екологічного податку. 
Доповідач: Трофімова Ірина Петрівна - в.о. начальника управління 

екології та природних ресурсів облдержадміністрації 
У обговоренні 

взяли участь: 
Лучний М.М., Білоконенко Н.Я., Настоящий І.А., 

Невінчаний М.А., Ізбаш А.І.,  
Іванова Н. В., Чорний С.В. Гладун С. М. 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: Винести питання на розгляд двадцять четвертої 

позачергової сесії обласної ради сьомого скликання. 
 
 
52. СЛУХАЛИ: Про перейменування Миколаївського академічного 

художнього російського драматичного театру та затвердження його Статуту. 
Доповідач: Димитров Михайло Федорович – начальник управління 

культури, національностей та релігій облдержадміністрації 
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У обговоренні 

взяли участь: 
Лучний М.М., Білоконенко Н.Я., Настоящий І.А., 

Невінчаний М.А., Ізбаш А.І.,  
Іванова Н. В., Чорний С.В. Гладун С. М. 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: Винести питання на розгляд двадцять четвертої 

позачергової сесії обласної ради сьомого скликання. 
 
53. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на списання нерухомого майна 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської 

області. 
Доповідач: Самойлов Андрій Леонідович – головний лікар 

Миколаївського обласного центру екстренної медичної 

допомоги та медицини катастроф Миколаївської 

обласної ради 
У обговоренні 

взяли участь: 
Лучний М.М., Білоконенко Н.Я., Настоящий І.А., 

Невінчаний М.А., Ізбаш А.І.,  
Іванова Н. В., Чорний С.В. Гладун С. М. 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: Винести питання на розгляд двадцять четвертої 

позачергової сесії обласної ради сьомого скликання. 
 
 
 

Голова постійної комісії обласної ради                                            Н. ІВАНОВА 
 
Голова постійної комісії обласної ради                                            М. ЛУЧНИЙ 
 
Секретар постійної комісії                                                                  С. ГЛАДУН 
 
Секретар постійної комісії                                                         Н. БІЛОКОНЕНКО 
 



 
 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ  

обласної ради з питань культури, науки і освіти, сім'ї та молоді, спорту; 
з питань соціальної політики, охорони здоров’я, материнства, дитинства, 

розвитку зон відпочинку та туризму 
 

В И С Н О В К И 
 
від 19 грудня 2018 року Миколаїв № 1 
 
 
Про призначення Поточняка В.С. на посаду 

начальника Миколаївського обласного 

клінічного госпіталю ветеранів війни 

Миколаївської обласної ради 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, враховуючи лист 

облдержадміністрації щодо внесення його на розгляд двадцять четвертої 

позачергової сесії обласної ради, постійні комісії обласної ради  
 
ВИРІШИЛИ: 
 

1. Пункт 2 проекту рішення обласної ради викласти у такій редакції: 
 
«Миколаївській обласній державній адміністрації вжити заходів щодо 

укладення контракту строком на 5 років з начальником Миколаївського 

обласного клінічного госпіталю ветеранів війни   Миколаївської обласної ради  

в установленому чинним законодавством порядку.» 
 
2. Внести доопрацьований проект рішення обласної ради з урахуванням 

цих висновків на розгляд двадцять четвертої позачергової сесії обласної ради. 
 

 
 
Голова постійної комісії обласної ради             Н.ІВАНОВА 
 
 
Голова постійної комісії обласної ради             М.ЛУЧНИЙ 
 
 

 



 
 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ  

обласної ради з питань культури, науки і освіти, сім'ї та молоді, спорту; 
з питань соціальної політики, охорони здоров’я, материнства, дитинства, 

розвитку зон відпочинку та туризму 
 

В И С Н О В К И 
 
від 19 грудня 2018 року Миколаїв № 2 
 
 
Про призначення Федорової С.Ф. на посаду 

головного лікаря Миколаївської обласної 

інфекційної лікарні Миколаївської обласної 

ради 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, враховуючи лист 

облдержадміністрації щодо внесення його на розгляд двадцять четвертої 

позачергової сесії обласної ради, постійні комісії обласної ради  
 
ВИРІШИЛИ: 
 

1. Пункт 2 проекту рішення обласної ради викласти у такій редакції: 
 

«Миколаївській обласній державній адміністрації вжити заходів щодо 

укладення контракту строком на 5 років з головним лікарем Миколаївської 

обласної інфекційної лікарні  Миколаївської обласної ради  в установленому 

чинним законодавством порядку.» 
 
2. Внести доопрацьований проект рішення обласної ради з урахуванням 

цих висновків на розгляд двадцять четвертої позачергової сесії обласної ради. 
 

 
 
Голова постійної комісії обласної ради             Н.ІВАНОВА 
 
 
Голова постійної комісії обласної ради             М.ЛУЧНИЙ 
 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ  

обласної ради з питань культури, науки і освіти, сім'ї та молоді, спорту; 
з питань соціальної політики, охорони здоров’я, материнства, дитинства, 

розвитку зон відпочинку та туризму 
 

В И С Н О В К И 
 
від 19 грудня 2018 року Миколаїв № 3 
 
 
Про затвердження містобудівної документації 

«Схема планування території Миколаївської 

області - внесення змін» 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, враховуючи лист обл-
держадміністрації щодо внесення його на розгляд двадцять четвертої 

позачергової сесії обласної ради, постійні комісії обласної ради  
 
ВИРІШИЛИ: 
 

Винести питання на розгляд двадцять четвертої позачергової сесії обласної 

ради сьомого скликання за умови погодження постійною комісією обласної ради з 

питань житлово-комунального господарства, регулювання комунальної власності, 

приватизації та капітального будівництва. 
 

Голова постійної комісії обласної ради             Н.ІВАНОВА 
 
 
Голова постійної комісії обласної ради             М.ЛУЧНИЙ 
 
 

 



 
 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ  

обласної ради з питань культури, науки і освіти, сім'ї та молоді, спорту; 
з питань соціальної політики, охорони здоров’я, материнства, дитинства, 

розвитку зон відпочинку та туризму 
 

В И С Н О В К И 
 
від 19 грудня 2018 року Миколаїв № 4 
 
 
Про внесення змін до обласної Комплексної 

програми з розроблення (оновлення) 

містобудівної документації територій та 

створення (функціонування) служби 

містобудівного кадастру Миколаївської 

області на 2016-2020 роки 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, враховуючи лист обл-
держадміністрації щодо внесення його на розгляд двадцять четвертої 

позачергової сесії обласної ради, постійні комісії обласної ради  
 
ВИРІШИЛИ: 
 

Винести питання на розгляд двадцять четвертої позачергової сесії обласної 

ради сьомого скликання за умови погодження постійною комісією обласної 

ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання комунальної 

власності, приватизації та капітального будівництва. 
 

 
Голова постійної комісії обласної ради             Н.ІВАНОВА 
 
 
Голова постійної комісії обласної ради             М.ЛУЧНИЙ 
 
 

 



 
 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ 

обласної ради з питань культури, науки і освіти, сім'ї та молоді, спорту; 
з питань соціальної політики, охорони здоров’я, материнства, дитинства, 

розвитку зон відпочинку та туризму 
 

 
В И С Н О В К И 

 
від 19 грудня 2018 року Миколаїв № 5 
 
 
Про перейменування об’єктів природно-
заповідного фонду місцевого значення, назви 

яких містять символіку комуністичного  

тоталітарного режиму 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, враховуючи лист обл-
держадміністрації щодо внесення його на розгляд двадцять четвертої 

позачергової сесії обласної ради, постійні комісії обласної ради  
 
ВИРІШИЛИ: 
 

Погодитись з висновками постійної комісії обласної ради з питань 

екології, охорони навколишнього середовища та використання природних 

ресурсів. 
 
 
Голова постійної комісії обласної ради             Н.ІВАНОВА 
 
 
Голова постійної комісії обласної ради             М.ЛУЧНИЙ 
 
 

 



 
 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ  

обласної ради з питань культури, науки і освіти, сім'ї та молоді, спорту; 
з питань соціальної політики, охорони здоров’я, материнства, дитинства, 

розвитку зон відпочинку та туризму 
 

В И С Н О В К И 
 
від 19 грудня 2018 року Миколаїв № 6 
 
 
Про оголошення ландшафтного заказника 

місцевого значення «Лагодівський» в 

Казанківському районі Миколаївської області 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, враховуючи лист обл-
держадміністрації щодо внесення його на розгляд двадцять четвертої 

позачергової сесії обласної ради, постійні комісії обласної ради  
 
ВИРІШИЛИ: 
 

Погодитись з висновками постійної комісії обласної ради з питань 

екології, охорони навколишнього середовища та використання природних 

ресурсів. 
 
 
Голова постійної комісії обласної ради             Н.ІВАНОВА 
 
 
Голова постійної комісії обласної ради             М.ЛУЧНИЙ 
 
 
 

 



 
 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ  

обласної ради з питань культури, науки і освіти, сім'ї та молоді, спорту; 
з питань соціальної політики, охорони здоров’я, материнства, дитинства, 

розвитку зон відпочинку та туризму 
 

 
В И С Н О В К И 

 
від 19 грудня 2018 року Миколаїв № 7 
 
 
Про оголошення ландшафтного заказника 

місцевого значення «Новобірзулівський» в 

Баштанському районі Миколаївської області 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, враховуючи лист обл-
держадміністрації щодо внесення його на розгляд двадцять четвертої 

позачергової сесії обласної ради, постійні комісії обласної ради  
 
ВИРІШИЛИ: 
 

Погодитись з висновками постійної комісії обласної ради з питань 

екології, охорони навколишнього середовища та використання природних 

ресурсів. 
 
 

 
Голова постійної комісії обласної ради             Н.ІВАНОВА 
 
 
Голова постійної комісії обласної ради             М.ЛУЧНИЙ 
 
 

 



 
 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ  

обласної ради з питань культури, науки і освіти, сім'ї та молоді, спорту; 
з питань соціальної політики, охорони здоров’я, материнства, дитинства, 

розвитку зон відпочинку та туризму 
 

В И С Н О В К И 
 
від 19 грудня 2018 року Миколаїв № 8 
 
 
Про оголошення ландшафтного заказника 

місцевого значення «Сергіївський» в 

Братському районі Миколаївської області 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, враховуючи лист обл-
держадміністрації щодо внесення його на розгляд двадцять четвертої 

позачергової сесії обласної ради, постійні комісії обласної ради  
 
ВИРІШИЛИ: 
 

Погодитись з висновками постійної комісії обласної ради з питань 

екології, охорони навколишнього середовища та використання природних 

ресурсів. 
 
 

 
Голова постійної комісії обласної ради             Н.ІВАНОВА 
 
 
Голова постійної комісії обласної ради             М.ЛУЧНИЙ 
 

 



 
 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ  

обласної ради з питань культури, науки і освіти, сім'ї та молоді, спорту; 
з питань соціальної політики, охорони здоров’я, материнства, дитинства, 

розвитку зон відпочинку та туризму 
 

В И С Н О В К И 
 
від 19 грудня 2018 року Миколаїв № 9 
 
 
Про оголошення  ландшафтного заказника 

місцевого значення «Каньйон річки Чичиклія» 

в Веселинівському районі Миколаївської 

області 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, враховуючи лист обл-
держадміністрації щодо внесення його на розгляд двадцять четвертої 

позачергової сесії обласної ради, постійні комісії обласної ради  
 
ВИРІШИЛИ: 
 

Погодитись з висновками постійної комісії обласної ради з питань 

екології, охорони навколишнього середовища та використання природних 

ресурсів. 
 
Голова постійної комісії обласної ради             Н.ІВАНОВА 
 
 
Голова постійної комісії обласної ради             М.ЛУЧНИЙ 
 
 

 



 
 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ  

обласної ради з питань культури, науки і освіти, сім'ї та молоді, спорту; 
з питань соціальної політики, охорони здоров’я, материнства, дитинства, 

розвитку зон відпочинку та туризму 
 

В И С Н О В К И 
 
від 19 грудня 2018 року Миколаїв № 10 
 
 
Про оголошення ландшафтного заказника 

місцевого значення «Христофорівські плавні» 

в Баштанському районі Миколаївської області 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, враховуючи лист обл-
держадміністрації щодо внесення його на розгляд двадцять четвертої 

позачергової сесії обласної ради, постійні комісії обласної ради  
 
ВИРІШИЛИ: 
 

Погодитись з висновками постійної комісії обласної ради з питань 

екології, охорони навколишнього середовища та використання природних 

ресурсів. 
 
 

Голова постійної комісії обласної ради             Н.ІВАНОВА 
 
 
Голова постійної комісії обласної ради             М.ЛУЧНИЙ 
 
 

 


	C:\Users\vert\Desktop\06_19.12.18. спільна Іванова Лучний\ПД .doc
	C:\Users\vert\Desktop\06_19.12.18. спільна Іванова Лучний\Протокол.doc
	C:\Users\vert\Desktop\06_19.12.18. спільна Іванова Лучний\Висновки № 1 Про призначення Поточняка.doc
	C:\Users\vert\Desktop\06_19.12.18. спільна Іванова Лучний\Висновки № 2 Про призначення Федорової.doc
	C:\Users\vert\Desktop\06_19.12.18. спільна Іванова Лучний\Висновки № 3 Про Схему планування територій.doc
	C:\Users\vert\Desktop\06_19.12.18. спільна Іванова Лучний\Висновки № 4 Про розроблення містобудівної документації.doc
	C:\Users\vert\Desktop\06_19.12.18. спільна Іванова Лучний\Висновки № 5 Про перейменування обєктів природно-заповідного фонду.doc
	C:\Users\vert\Desktop\06_19.12.18. спільна Іванова Лучний\Висновки № 6 Про оголошення ландшафтного заказника Лагодіївський.doc
	C:\Users\vert\Desktop\06_19.12.18. спільна Іванова Лучний\Висновки № 7 Про оголошення ландшафтного заказника Новобірзулівський.doc
	C:\Users\vert\Desktop\06_19.12.18. спільна Іванова Лучний\Висновки № 8 Про оголошення ландшафтного заказника Сергіївський.doc
	C:\Users\vert\Desktop\06_19.12.18. спільна Іванова Лучний\Висновки № 9 Про оголошення ландшафтного заказника Чичиклія.doc
	C:\Users\vert\Desktop\06_19.12.18. спільна Іванова Лучний\Висновки № 10 Про оголошення ландшафтного заказника Христофорівські плавні.doc

