
Проект 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

засідання постійної комісії обласної ради з питань культури, науки і 

освіти, сім'ї та молоді, спорту  
 
16 вересня 2019 року 
Початок: 12.00 

Депутатська кімната 

 
 
 1. Про внесення змін до рішення обласної ради від 12 червня 2015 року   

№ 3 «Про схвалення перспективного плану формування територій громад  

Миколаївської області». 

 
 2. Про надання згоди на безоплатну передачу нерухомого майна, яке 

розташоване за адресою: проспект Героїв України, 4, м. Миколаїв, з державної 

власності у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст 

Миколаївської області. 

 
3. Про управління майном спільної власності територіальних громад 

сіл, селищ, міст Миколаївської області. 

 
4. Про Звернення депутатів Миколаївської  обласної ради до Президента 

України, Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України щодо  

включення сільськогосподарських товаровиробників до переліку підприємств, 

які не зобов’язані отримувати ліцензію на місце зберігання пального. 

 
5. Про надання згоди на безоплатну передачу індивідуально визначеного 

майна зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

Миколаївської області у комунальну власність територіальних громад області. 

 
 
 

Доповідач: Кушнір Олександр Валентинович – заступник голови 

обласної державної адміністрації. 

Доповідач: Москаленко Вікторія Вікторівна – голова обласної 

ради. 

Доповідач: Москаленко Вікторія Вікторівна – голова обласної 

ради. 

Доповідач: Москаленко Вікторія Вікторівна – голова обласної 

ради. 

Доповідач: Удовиченко Олена Олександрівна – директор 

департаменту освіти і науки облдержадміністрації. 
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6. Різне. 
 
Про депутатське звернення депутата обласної ради Фроленка В щодо 

недопущення ліквідації (реорганізації) Привільнянської спеціальної 

загальноосвітньої школи-інтернату.   

 
Про колективне звернення громадян щодо неефективного використання 

спортивної бази "Спартак". 

 
Про лист представника Уповноваженого в південних областях 

Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо 
результатів моніторингового візиту до Мішково-Погорілівської санаторної 

загальноосвітньої школи-інтернату Миколаївської обласної ради. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Інформує: 
 

Запрошені: 

Фроленко Володимир Олександрович – депутат 

обласної ради 
Удовиченко Олена Олександрівна – директор 

департаменту освіти і науки облдержадміністрації. 
Трайтлі Олександр Олександрович – заступник голови 

облдержадміністрації.  
Представники трудового колективу закладу 

Інформує: 
Запрошені: 

представники заявників 
Гінкул Віктор Миколайович – в.о. начальника 

управління молоді та спорту облдержадміністрації. 
Трайтлі Олександр Олександрович – заступник голови 

облдержадміністрації.  
Титаренко Володимир Васильович – директор 

Миколаївської обласної комунальної комплексної 

дитячо-юнацької спортивної школи 

Інформує: 
 

Запрошені: 

Іванова Надія Валеріївна – голова постійної комісії 

обласної ради 
Удовиченко Олена Олександрівна – директор 

департаменту освіти і науки облдержадміністрації. 
Трайтлі Олександр Олександрович – заступник голови 

облдержадміністрації.  
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МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  
 

П Р О Т О К О Л 

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

сім'ї та молоді, спорту  
 
 
від 16 вересня 2019 року Миколаїв № 34 
 
Всього членів постійної комісії – 4. 
 
Присутні: 
 

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

Відсутні: Чорний С.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: 

Фроленко Володимир Олександрович – депутат обласної ради, 
Трайтлі Олександр Олександрович – заступник голови 

облдержадміністрації,  
Удовиченко Олена Олександрівна – директор департаменту 

освіти і науки облдержадміністрації, 
Гінкул Віктор Миколайович – в.о. начальника управління молоді 

та спорту облдержадміністрації, 
представники трудового колективу Привільнянської спеціальної 

загальноосвітньої школи-інтернату, 
Велишинська Оксана Сергіїіна – представник заявників. 
Воронок Анна Вадимівна – депутат обласної ради, 
Лабарткава Тетяна Сергіївна – керуюча справами виконавчого 

апарату обласної ради, 
Сокульська Наталія Вікторівна - заступник директора 

департаменту освіти і науки облдержадміністрації, 
Руденко Надія Володимирівна – завідуюча сектором інтернатних 

установ департаменту освіти і науки облдержадміністрації, 
Зайченко Олена Миколаївна -  юрист-консультант департаменту 

освіти і науки облдержадміністрації, 
Курак Павло Миколайович  – представник Петрівської сільської 

ради Миколаївського району, 
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Вівчар Микола Миколайович – Нечаянський сільський голова 

Миколаївського району, 
представники громадськості, 
засоби масової інформації. 

 
Голова постійної комісії обласної ради Іванова Н.В. запропонувала 

присутнім проголосувати за порядок денний засідання постійної комісії. 
 

Проведено голосування.  
Підсумки голосування: одноголосно. 

 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 
1. Про внесення змін до рішення обласної ради від 12 червня 2015 року    

№ 3 «Про схвалення перспективного плану формування територій громад  

Миколаївської області». 

 
 2. Про надання згоди на безоплатну передачу нерухомого майна, яке 

розташоване за адресою: проспект Героїв України, 4, м. Миколаїв, з державної 

власності у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст 

Миколаївської області. 

 
3. Про управління майном спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст Миколаївської області. 

 
4. Про Звернення депутатів Миколаївської  обласної ради до Президента 

України, Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України щодо  

включення сільськогосподарських товаровиробників до переліку підприємств, 

які не зобов’язані отримувати ліцензію на місце зберігання пального. 

 
5. Про надання згоди на безоплатну передачу індивідуально визначеного 

майна зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

Миколаївської області у комунальну власність територіальних громад області. 

Інформує: Іванова Надія Валеріївна – голова постійної комісії 

обласної ради 

Інформує: Лабарткава Тетяна Сергіївна  – керуюча справами 

виконавчого апарату обласної ради обласної ради. 

Інформує: Лабарткава Тетяна Сергіївна  – керуюча справами 

виконавчого апарату обласної ради обласної ради. 

Інформує: Лабарткава Тетяна Сергіївна  – керуюча справами 

виконавчого апарату обласної ради обласної ради. 
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6. Різне. 

 
Про депутатське звернення депутата обласної ради Фроленка В щодо 

недопущення ліквідації (реорганізації) Привільнянської спеціальної 

загальноосвітньої школи-інтернату.   

 
Про колективне звернення громадян щодо неефективного використання 

спортивної бази "Спартак". 

 
Про лист представника Уповноваженого в південних областях 

Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо 
результатів моніторингового візиту до Мішково-Погорілівської санаторної 

загальноосвітньої школи-інтернату Миколаївської обласної ради. 

 
 
1. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення обласної ради від 12 червня 

2015 року    № 3 «Про схвалення перспективного плану формування територій 

громад  Миколаївської області». 

Доповідач: Удовиченко Олена Олександрівна – директор 

департаменту освіти і науки облдержадміністрації. 

Інформує: 
 

Запрошені: 

Фроленко Володимир Олександрович – депутат 

обласної ради 
Удовиченко Олена Олександрівна – директор 

департаменту освіти і науки облдержадміністрації. 
Трайтлі Олександр Олександрович – заступник голови 

облдержадміністрації.  
Представники трудового колективу закладу 

Інформує: 
Запрошені: 

представники заявників 
Гінкул Віктор Миколайович – в.о. начальника 

управління молоді та спорту облдержадміністрації. 
Трайтлі Олександр Олександрович – заступник голови 

облдержадміністрації.  
 

Інформує: 
 

Запрошені: 

Іванова Надія Валеріївна – голова постійної комісії 

обласної ради 
Удовиченко Олена Олександрівна – директор 

департаменту освіти і науки облдержадміністрації. 
Трайтлі Олександр Олександрович – заступник голови 

облдержадміністрації.  

Інформує: Іванова Надія Валеріївна – голова постійної комісії 

обласної ради 
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У обговоренні 

взяли участь: 
Іванова Н.В., Гладун С.М., Невеселий В.В., Курак П.М., 

Вівчар М.М. 
У ході обговорення запропоновано не виносити питання на розгляд 

двадцять восьмої позачергової сесії обласної ради. 
 

Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно, 

ВИРІШИЛИ: Висновки № 1 додаються. 
 

2. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на безоплатну передачу нерухомого 

майна, яке розташоване за адресою: проспект Героїв України, 4, м. Миколаїв, з 

державної власності у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст 

Миколаївської області. 

 
У обговоренні 

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

 
У ході обговорення Іванова Н.В. та Гладун С.М. висловилися за передачу 

нерухомого майна, яке розташоване за адресою: проспект Героїв України, 4,    
м. Миколаїв, з державної власності у власність міста Миколаєва. 

Поставлено на голосування пропозицію "Внести питання на розгляд 

двадцять восьмої позачергової сесії обласної ради сьомого скликання". 
 

Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – 1 (Гладун С.М.), 
"утрималися" – 2 (Іванова Н.В., Невеселий В.В.) 
 

ВИРІШИЛИ: Рішення не прийнято. 
 
3. СЛУХАЛИ: Про управління майном спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст Миколаївської області. 

 
У обговоренні 

взяли участь: 
Іванова Н.В., Гладун С.М., Невеселий В.В., Воронок А.В.  

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: "за" – одноголосно, 

Інформує: Лабарткава Тетяна Сергіївна  – керуюча справами 

виконавчого апарату обласної ради обласної ради. 

Інформує: Лабарткава Тетяна Сергіївна  – керуюча справами 

виконавчого апарату обласної ради обласної ради. 
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ВИРІШИЛИ: Висновки № 2 додаються. 

 
4. СЛУХАЛИ: Про Звернення депутатів Миколаївської  обласної ради до 

Президента України, Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України 

щодо  включення сільськогосподарських товаровиробників до переліку 

підприємств, які не зобов’язані отримувати ліцензію на місце зберігання 

пального. 

 
У обговоренні 

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

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно, 
 

ВИРІШИЛИ: Висновки № 3 додаються. 
 

5. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на безоплатну передачу індивідуально 

визначеного майна зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

Миколаївської області у комунальну власність територіальних громад області. 

 
У обговоренні 

взяли участь: 
Іванова Н.В., Невеселий В.В., Гладун С.М., Трайтлі О.О. 

 
У ході голосування голова постійної комісії Іванова Н.В. наголосила, що 

департаментом освіти і науки облдержадміністрації не надано інформації на її 

усний запит щодо надання матеріалів про придбання шкільних автобусів за 

2015-2019 роки у розрізі джерел фінансування, районів та із зазначенням 

навчальних закладів і їх статусу. 
На голосування поставлено пропозицію:  
"1. Департаменту освіти і науки облдержадміністрації надати постійній 

комісії обласної ради інформацію щодо придбання шкільних автобусів з 2015 

по 2019 роки  за рахунок всіх джерел фінансування із зазначенням назв районів, 

загальноосвітніх закладів та джерел, за рахунок яких здійснювалося придбання. 
2. Не виносити питання на розгляд двадцять восьмої позачергової сесії 

обласної ради сьомого скликання.". 
  

Проведено голосування. 
 

 

Інформує: Лабарткава Тетяна Сергіївна  – керуюча справами 

виконавчого апарату обласної ради обласної ради. 

Доповідач: Удовиченко Олена Олександрівна – директор 

департаменту освіти і науки облдержадміністрації. 
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Підсумки голосування: 
 

"за" – 2 (Іванова Н.В., Невеселий В.В.) 
"утрималися" – 1 (Гладун С.М.) 
 

ВИРІШИЛИ: Рішення не прийнято. 
 

Різне. 
 
СЛУХАЛИ: Про депутатське звернення депутата обласної ради Фролен-   

ка В. О. щодо недопущення ліквідації (реорганізації) Привільнянської 

спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату.   

 
У обговоренні 

взяли участь: 
Іванова Н.В., Невеселий В.В., Гладун С.М., Трайтлі О.О., 

Надільна Г.А., Позняк С.В., Оверченко А.В., Танасова Ж.І., 

Присяжнюк Т.А., Руденко Н.В. 
  
Представники заявників повідомили, що заклад перебуває в хорошому 

стані, проведено ремонти. Акцентували увагу, що при закритті школи-
інтернату всі члени колективу залишаться без роботи і село, з часом, 

занепадатиме. 
Іванова Н.В. наголосила, що в центрі розгляду повинні бути діти і їх 

інтереси. 
Фроленко В.О. повідомив, що в заклад заборонено проводити набір 

вихованців до 1 класу. Розповів про технічний стан закладу. 
Гладун С.М. запропонувала з виїздом на місце вивчити ситуацію. 
У ході обговорення запропоновано з метою вивчення ситуації виїхати до 

01 жовтня 2019 року на місце до Привільнянської спеціальної загальноосвітньої 

школи-інтернату робочій групі у складі Гладун С.М., Кротова А.О., Фролен-    
ка В.О. та представника департаменту освіти і науки облдержадміністрації. 

Запропоновано внести цей пункт до рекомендацій постійної комісії цього 

питання. 
 

Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно, 
 

ВИРІШИЛИ: Рекомендації № 1 додаються. 
 

Інформує: 
 

Запрошені: 

Фроленко Володимир Олександрович – депутат 

обласної ради 
Удовиченко Олена Олександрівна – директор 

департаменту освіти і науки облдержадміністрації. 
Трайтлі Олександр Олександрович – заступник голови 

облдержадміністрації.  
Представники трудового колективу закладу 
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СЛУХАЛИ: Про колективне звернення громадян щодо неефективного 

використання спортивної бази "Спартак". 

Серед запрошених на засідання постійної комісії обласної ради не з'явився 

Титаренко Володимир Васильович – директор Миколаївської обласної 

комунальної комплексної дитячо-юнацької спортивної школи. 
 

У обговоренні 

взяли участь: 
Іванова Н.В., Невеселий В.В.,  Гладун С.М., Гінкул В.М., 

Трайтлі О.О., представники заявників 
 
Іванова Н.В. зазначила, що не всі питання, порушені у зверненні 

відносяться до компетенції постійної комісії, зокрема питання звільнення 

Коровайка Є.В. вирішується в судовому порядку. 
Трайтлі О.О. зазначив, що робота робочої групи з метою вивчення ситуації 

облдержадміністрацією, яка проводить перевірку інформації, викладеної у 

зверненні батьків у т.ч. і щодо правомірності дій директора закладу Титарен-   
ка В.В., триває. 

Іванова Н.В. наполягла на необхідності надати за результатами розгляду 

довідку і відповіді безпосередньо заявникам та обласній раді.  
Фінкельштейн І.Й. порушив питання щодо занедбання бази з фрістайлу та 

наголосив необхідності розвитку цього виду спорту на Миколаївщині. 
 

Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: Рекомендації № 2 додаються. 
 
 
СЛУХАЛИ: Про лист представника Уповноваженого в південних областях 

Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо 
результатів моніторингового візиту до Мішково-Погорілівської санаторної 

загальноосвітньої школи-інтернату Миколаївської обласної ради. 

Інформує: 
Запрошені: 

Велишинська Оксана Сергіїіна – представник 

заявників  
Гінкул Віктор Миколайович – в.о. начальника 

управління молоді та спорту облдержадміністрації. 
Трайтлі Олександр Олександрович – заступник голови 

облдержадміністрації.  
 

Інформує: 
 

Запрошені: 

Іванова Надія Валеріївна – голова постійної комісії 

обласної ради 
Удовиченко Олена Олександрівна – директор 

департаменту освіти і науки облдержадміністрації. 
Трайтлі Олександр Олександрович – заступник голови 

облдержадміністрації.  
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У обговоренні 

взяли участь: 
Іванова Н.В., Невеселий В.В.,  Гладун С.М., Трайтлі О.О., 

Удовиченко О.О. 
Удовиченко О.О. поінформувала членів постійної комісії, що 

моніторингові візити представника Уповноваженого в південних областях 

Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 
проводяться майже у всіх інтернатних закладах області.  

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно, 
 

ВИРІШИЛИ: Рекомендації № 3 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 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
16 вересня 2019 року Миколаїв № 1 
 
 
Про внесення змін до рішення обласної ради від 

12 червня 2015 року   № 3 «Про схвалення 

перспективного плану формування територій 

громад  Миколаївської області» 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, враховуючи висновки 

постійної комісії обласної ради з питань законності, депутатської діяльності, 

антикорупційної і регуляторної політики, зв'язків з органами місцевого 

самоврядування та засобами масової інформації постійна комісія обласної ради 
 
 

ВИРІШИЛА:  
 
 
Не виносити питання на розгляд двадцять восьмої 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 

 
 
16 вересня 2019 року Миколаїв № 2 
 
 
Про управління майном спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст 

Миколаївської області 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, постійна комісія 

обласної ради 
 
 

ВИРІШИЛА:  
 
 
Внести питання на розгляд двадцять восьмої 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 

 
 
16 вересня 2019 року Миколаїв № 3 
 
 
Про Звернення депутатів Миколаївської  

обласної ради до Президента України, Кабінету 

Міністрів України та Верховної Ради України 

щодо  включення сільськогосподарських 

товаровиробників до переліку підприємств, які не 

зобов’язані отримувати ліцензію на місце 

зберігання пального 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, постійна комісія 

обласної ради 
 
 

ВИРІШИЛА:  
 
 
Внести питання на розгляд двадцять восьмої 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 

 
 
16 вересня 2019 року Миколаїв № 1 
 
 
Про депутатське звернення депутата 

обласної ради Фроленка В щодо 

недопущення ліквідації (реорганізації) 

Привільнянської спеціальної загально-
освітньої школи-інтернату 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, беручи до уваги 

депутатське звернення депутат обласної ради Фроленка В.О. № 104/19 від        

09 вересня 2019 року постійна комісія обласної ради 
 
 

ВИРІШИЛА:  
 

1.  Інформацію депутата обласної ради Фроленка В.О. та департаменту 

освіти і науки облдержадміністрації щодо ситуації, яка склалася у 

Привільнянській спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті взяти до відома. 
 
2. З метою вивчення ситуації виїхати до 01 жовтня 2019 року на місце до 

Привільнянської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату робочій групі 

у складі Гладун С.М., Кротова А.О., Фроленка В.О. та представника 

департаменту освіти і науки облдержадміністрації. 
 

 
 
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 

 
 
16 вересня 2019 року Миколаїв № 2 
 
 
Про колективне звернення громадян щодо 

неефективного використання спортивної 

бази "Спартак" 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, беручи до уваги 

колективне звернення від 13 серпня 2019 року № КО-73/04 постійна комісія 

обласної ради 
 
 

ВИРІШИЛА:  
 

1.  Облдержадміністрації надати інформацію заявникам та обласній раді 

щодо роботи робочої групи з перевірки інформації, викладеної у зверненні 

батьків щодо неефективного використання спортивної бази "Спартак" та 

неправомірних, на думку заявників, дій директора закладу Титаренка В.В.  
2. Рекомендувати управлінню молоді та спорту облдержадміністрації: 
забезпечити контроль за ефективним та цільовим використанням і 

збереженням майна, що перебуває в оперативному управлінні  Миколаївської 

обласної комунальної комплексної дитячо-юнацької спортивної школи; 
забезпечити для вихованців закладу належний тренувально-виховний 

процес. 
 

 
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 

 
 
16 вересня 2019 року Миколаїв № 3 
 
 
Про лист представника Уповноваженого в 

південних областях Секретаріату Уповнова-
женого Верховної Ради України з прав людини 

щодо результатів моніторингового візиту до 

Мішково-Погорілівської санаторної загально-
освітньої школи-інтернату Миколаївської 

обласної ради 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, беручи до уваги лист від 

12 вересня 2019 року № 23.5/10-1029.19/15-96 постійна комісія обласної ради 
 

ВИРІШИЛА:  
 

1.  Інформацію щодо результатів моніторингового візиту до Мішково-
Погорілівської санаторної загальноосвітньої школи-інтернату Миколаївської 

обласної ради взяти до відома.  
2. Рекомендувати облдержадміністрації вжити заходів щодо вирішення 

проблемних питань закладу, викладених у вищезазначеному листі. 
Про проведену роботу проінформувати до 01 листопада 2019 року . 

 
 
 
 
Голова постійної комісії 
обласної ради                 Н. ІВАНОВА 
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