
Проект 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

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

 
23 жовтня 2019 року 
Початок: 10.00 

Депутатська кімната 

 
 
 

 
1. Про хід виконання Програми розвитку освіти Миколаївської області на 

2017-2021 роки. 

 
2. Про лист представника Уповноваженого в південних областях 

Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо 
результатів моніторингового візиту до Новопетрівської спеціальної 
загальноосвітньої школи-інтернату Миколаївської обласної ради. 

 
3. Про лист представника Уповноваженого в південних областях 

Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо 
результатів моніторингового візиту до Первомайської спеціальної 
загальноосвітньої школи-інтернату Миколаївської обласної ради. 

 
4. Про звернення профспілкового комітету Снігурівського професійного 

ліцею щодо виділення додаткових коштів на оплату праці викладачів закладу. 

 
 
 
 

Доповідач: 
 

Запрошений: 

Удовиченко Олена Олександрівна – директор 
департаменту освіти і науки облдержадміністрації. 
Трайтлі Олександр Олександрович – заступник голови 
облдержадміністрації.  

Інформує: 
 

Запрошений: 

Удовиченко Олена Олександрівна – директор 
департаменту освіти і науки облдержадміністрації. 
Трайтлі Олександр Олександрович – заступник голови 
облдержадміністрації.  

Інформує: 
 

Запрошений: 

Удовиченко Олена Олександрівна – директор 
департаменту освіти і науки облдержадміністрації. 
Трайтлі Олександр Олександрович – заступник голови 
облдержадміністрації.  

Інформує: 
 

Запрошений: 

Удовиченко Олена Олександрівна – директор 
департаменту освіти і науки облдержадміністрації. 
Трайтлі Олександр Олександрович – заступник голови 
облдержадміністрації.  
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5. Про депутатське звернення депутата обласної ради Чорного С.В. щодо 

включення до проекту обласного бюджету Миколаївської області на 2020 рік 
співфінансування об'єкту "Навчальний корпус зі спортивною залою 
Мостівського-навчально-виховного комплексу". 

 
6. Про лист Хмельницької обласної ради стосовно звернення депутатів 

Хмельницької обласної ради щодо вирішення проблем фінансування системи 
професійно-технічної освіти. 

 
7. Про депутатське звернення депутата обласної ради В. Дранова щодо 

включення до галузевої програми заходів з фінансування розвитку 
мототехнічних видів спорту. 

 
8. Про лист громадської організації "Сила єднання" щодо включення до 

обласних цільових Програм заходів з проведення Міжнародного фестивалю 
повітряних зміїв. 

 

Інформує: 
Запрошені: 

Чорний Сергій Віталійович – депутат обласної ради 
Удовиченко Олена Олександрівна – директор 
департаменту освіти і науки облдержадміністрації. 
Трайтлі Олександр Олександрович – заступник голови 
облдержадміністрації.  

Інформує: 
 

Запрошений: 

Іванова Надія Валеріївна – голова постійної комісії 
обласної ради. 
Удовиченко Олена Олександрівна – директор 
департаменту освіти і науки облдержадміністрації. 
Трайтлі Олександр Олександрович – заступник голови 
облдержадміністрації.  

Інформує: 
Запрошений: 

Дранов Володимир Ілліч – депутат обласної ради. 
Гінкул Віктор Миколайович – в.о. начальника 
управління молоді та спорту облдержадміністрації. 
Трайтлі Олександр Олександрович – заступник голови 
облдержадміністрації.  

Інформує: 
 

Запрошений: 

Безмощук Тетяна Петрівна – голова громадської 
організації "Сила єднання". 
Димитров Михайло Федорович – начальник 
управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації. 
Трайтлі Олександр Олександрович – заступник голови 
облдержадміністрації.  



 

 

 
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 
 

 
23 жовтня 2019 року Миколаїв № 1 
 
 
Про хід виконання Програми розвитку освіти 
Миколаївської області на 2017-2021 роки 

 
Розглянувши та обговоривши інформацію із зазначеного питання постійна 

комісія обласної ради зазначає таке. 
Відповідно до інформації департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації мережа закладів загальної середньої освіти області 
2018/2019 навчального року становила 500 закладів (116528 учнів).Охоплення 
дітей дошкільного віку закладами дошкільної освіти становить 93,5%. 

В області створено умови для навчання дітей з особливими освітніми 
потребами та інвалідністю. 

Для забезпечення перевезення учнів, які мешкають у сільській місцевості 
проводяться заходи з придбання шкільних автобусів. 

Триває робота щодо створення умов для здобуття позашкільної освіти 
дітьми, які проживають у сільській місцевості. 

Проводяться заходи щодо поліпшення якості змісту навчально-виховного 
процесу у закладах освіти, підтримки та розвитку обдарованих і талановитих 
дітей, соціального захисту працівників освіти. 

Разом з тим, актуальним видається питання щодо фінансування заходів 
Програми. В наданих матеріалах відсутня інформацію щодо фінансування 
Програми, у тому числі фактичного та отриманого, відсоток виконання 
фінансових показників на поточний стан, проблемні питання виконання заходів 
цієї Програми. Важливими та актуальними є питання матеріально-технічного 
стану закладів освіти області. 

Враховуючи вищезазначене, постійна комісія обласної ради 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію департаменту освіти і науки облдержадміністрації про хід 
виконання заходів Програми розвитку освіти Миколаївської області на 2017-
2021 роки за січень-липень 2019 року взяти до відома. 
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Зазначити, що органами виконавчої влади та місцевого самоврядування 
проводиться робота щодо виконання заходів вищезазначеної програми. 

2. З метою неухильного виконання заходів Програми розвитку освіти 
Миколаївської області на 2017-2021 роки, забезпечення якісно нового рівня 
розвитку освітньої галузі області, створення у навчальних закладах умов, які 
відповідають сучасним вимогам розвитку освіти та забезпечують якісне 
проведення навчально-виховного процесу рекомендувати облдерж-
адміністрації, райдержадміністраціям, ОТГ, районним радам, міським (міст 
обласного значення) радам в межах повноважень: 

- сприяти розвитку дошкільної освіти, зокрема: відкриттю, будівництву 
нових дошкільних навчальних закладів у типових та пристосованих 
приміщеннях, збільшенню відповідно до потреби кількості місць у дошкільних 
навчальних закладах, відкриттю додаткових груп; запровадженню різних форм 
охоплення дітей дошкільною освітою (групи короткотривалого перебування 
дітей, вихідного дня, на базі загальноосвітніх навчальних закладів, родинні 
групи тощо); 

- вживати заходів щодо створення умов у разі потреби з метою 
забезпечення освітніми послугами дітей з особливими освітніми потребами у 
загальноосвітніх навчальних закладах області, створення спеціальних класів 
для навчання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх 
навчальних закладах області; 

- продовжити придбання в установленому порядку автобусів для 
поповнення та оновлення парку шкільних автобусів для сільської місцевості, а 
також транспортних засобів, у тому числі для шкіл-інтернатів; 

- забезпечувати створення умов для професійної орієнтації та 
професійного навчання дітей і молоді, для перепідготовки робітничих кадрів на 
базі професійно-технічних навчальних закладів області; 

- сприяти вдосконаленню діяльності органів студентського та учнівського 
самоврядування вищих і професійно-технічних навчальних закладів; 

- посилити контролю за прибуттям молодих спеціалістів, які навчалися за 
цільовими направленнями, до місця роботи. 

- вживати заходів щодо підтримки та розвитку обдарованих і талановитих 
дітей, зокрема проведенню літньої оздоровчої школи для обдарованої і 
талановитої учнівської молоді; 

- продовжити виплати премій переможцям ІV етапу всеукраїнських 
учнівських олімпіад з базових навчальних предметів, ІІІ етапу Всеукраїнського 
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії 
наук України, стипендії голови облдержадміністрації, обласної ради  учням 
професійно-технічних та студентам вищих навчальних закладів; соціальні 
стипендії для учнів професійно-технічних та студентів вищих навчальних 
закладів з метою підтримки обдарованої молоді пільгових категорій; 

- сприяти створенню належних умов для роботи молодих спеціалістів; 
- продовжити надання додаткової одноразової грошової допомоги при 

першому працевлаштуванні у сільській місцевості випускників вищих 
навчальних закладів державної та комунальної форм власності незалежно від 
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підпорядкування, які здобули спеціальність педагогічного профілю та 
навчалися за рахунок бюджетних коштів; 

- поновити виплати щорічної премії кращим педагогічним працівникам 
області. 

 
3. Департаменту освіти і науки облдержадміністрації надати інформацію 

про хід виконання заходів Програми та цих рекомендацій у строки, зазначені у 
розділі7 "Організація і контроль за виконанням Програми" (до 15 лютого 2020 
року).  

 
 

 
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 
 

 
23 жовтня 2019 року Миколаїв № 2 
 
 
Про лист представника Уповноваженого в південних 
областях Секретаріату Уповноваженого Верховної 
Ради України з прав людини щодо результатів 
моніторингового візиту до Новопетрівської спеціальної 
загальноосвітньої школи-інтернату Миколаївської 
обласної ради 

 
Розглянувши та обговоривши інформацію із зазначеного питання, беручи 

до уваги лист від 23 вересня 2019 року № 23.5/10-1061.19/15-96 представника 
Уповноваженого в південних областях Секретаріату Уповноваженого 
Верховної Ради України з прав людини постійна комісія обласної ради  

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію щодо результатів моніторингового візиту до 

Новопетрівської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату Миколаївської 
обласної ради та департаменту освіти і науки облдержадміністрації взяти до 
відома. 

2. Рекомендувати облдержадміністрації вжити заходів щодо вирішення 
проблемних питань закладу, викладених у вищезазначеному листі, у тому числі 
розглянути можливість виділення коштів для облаштування огорожі навколо 
закладу та відновлення асфальтового покриття. 

Про проведену роботу проінформувати заявника та постійну комісію 
обласної ради до 01 березня 2020 року. 

 
 
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 
 

 
23 жовтня 2019 року Миколаїв № 3 
 
 
Про лист представника Уповноваженого в південних 
областях Секретаріату Уповноваженого Верховної 
Ради України з прав людини щодо результатів 
моніторингового візиту до Первомайської спеціальної 
загальноосвітньої школи-інтернату Миколаївської 
обласної ради 

 
Розглянувши та обговоривши інформацію із зазначеного питання, беручи 

до уваги лист від 03 жовтня 2019 року № 23.5/10-1122.19/15-96 представника 
Уповноваженого в південних областях Секретаріату Уповноваженого 
Верховної Ради України з прав людини постійна комісія обласної ради  

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію щодо результатів моніторингового візиту до 

Первомайської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату Миколаївської 
обласної ради взяти до відома. 

2. Рекомендувати облдержадміністрації вжити заходів щодо вирішення 
проблемних питань закладу, викладених у вищезазначеному листі, у тому числі 
здійснити організаційні заходи з проведення конкурсу на посаду директора 
Первомайської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату Миколаївської 
обласної ради з наступник винесенням питання на розгляд сесії обласної ради, 
розглянути можливість виділення коштів для облаштування нових дитячих 
майданчиків, відновлення асфальтового покриття та ремонту покрівлі у 
приміщенні їдальні закладу.  

Про проведену роботу проінформувати заявника та постійну комісію 
обласної ради до 01 березня 2020 року. 

 
 
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 
 

 
23 жовтня 2019 року Миколаїв № 4 
 
 
Про звернення профспілкового комітету Снігурів-
ського професійного ліцею щодо виділення додаткових 
коштів на оплату праці викладачів закладу 

 
Розглянувши та обговоривши інформацію із зазначеного питання, беручи 

до уваги звернення профспілкового комітету Снігурівського професійного 
ліцею від 26 вересня 2019 року № 428/03-15 постійна комісія обласної ради 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію профспілкового комітету Снігурівського професійного 

ліцею щодо неостатнього обсягу освітньої субвенції на оплату праці 12 
педагогічних працівників закладу взяти до відома. 

2. Рекомендувати облдержадміністрації вивчити порушене питання та 
вжити заходів щодо його вирішення. 

3. Рекомендувати керівнику закладу дотримуватися вимог чинного 
законодавства, зокрема Закону України "Про освіту", Бюджетного кодексу при 
нарахуванні заробітної плани працівникам закладу. 
 
 
 
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 
 

 
23 жовтня 2019 року Миколаїв № 5 
 
 
Про депутатське звернення депутата обласної ради 
Чорного С.В. щодо включення до проекту обласного 
бюджету Миколаївської області на 2020 рік 
співфінансування об'єкту "Навчальний корпус зі 
спортивною залою Мостівського-навчально-виховного 
корпусу" 

 
Розглянувши та обговоривши інформацію із зазначеного питання, беручи 

до уваги звернення депутата обласної ради Чорного С.В. постійна комісія 
обласної ради 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Рекомендувати облдержадміністрації розглянути депутатське звернення 

депутата обласної ради Чорного С.В., вивчити порушене питання та при 
формуванні обласного бюджету Миколаївської області на 2020 рік передбачити 
співфінансування з обласного бюджету будівництва "Навчальний корпус зі 
спортивною залою за адресою: с. Мостове, вул. Степова, 69 Доманівського 
району Миколаївської області" Мостівського навчально-виховного комплексу. 

2. Проінформувати обласну раду про вжиті заходи до 31 грудня 2019 року. 
 
 
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 
 

 
23 жовтня 2019 року Миколаїв № 6 
 
 
Про лист Хмельницької обласної ради стосовно 
звернення депутатів Хмельницької обласної ради щодо 
вирішення проблем фінансування системи професійно-
технічної освіти 

 
Розглянувши та обговоривши інформацію із зазначеного питання постійна 

комісія обласної ради  
 

ВИРІШИЛА: 
 
Рішення Хмельницької обласної ради від 19 вересня 2019 року № 22-

27/2019 "про Звернення депутатів Хмельницької облансої ради до Президента 
України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо 
вирішення проблем фінансування системи професійно-технічної освіти" взяти 
до відома. 
 
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 
 

 
23 жовтня 2019 року Миколаїв № 7 
 
 
Про депутатське звернення депутата обласної ради  
В. Дранова щодо включення до галузевої програми 
заходів з фінансування розвитку мототехнічних видів 
спорту 

 
Розглянувши та обговоривши інформацію із зазначеного питання, беручи 

до уваги депутатське звернення депутата обласної ради В.І. Дранова від 07 
жовтня 2019 року, постійна комісія обласної ради 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Рекомендувати депутату обласної ради Дранову В. звернутися до 

Вознесенської міської ради та Вознесенської районної ради і районної 
державної адміністрації щодо прийняття місцевих програм з розвитку 
мототехнічних видів спорту чи внесення змін до діючих галузевих 
регіональних програм з метою вирішення порушених питань. 

2. Рекомендувати постійній комісії обласної ради з питань регіонального 
розвитку, планування, бюджету, фінансів та інвестицій розглянути звернення 
депутата обласної ради Дранова В.І. та вивчити питання щодо додаткового 
фінансування заходів обласної Програми розвитку фізичної культури і спорту в 
Миколаївській області на 2019-2022 роки. 

 
 
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 
 

 
23 жовтня 2019 року Миколаїв № 8 
 
 
Про лист громадської організації "Сила єднання" щодо 
включення до обласних цільових Програм заходів з 
проведення Міжнародного фестивалю повітряних зміїв 

 
Розглянувши та обговоривши інформацію із зазначеного питання, беручи 

до уваги лист громадської організації "Сила єднання" від 16 жовтня 2019 року 
№ 8, постійна комісія обласної ради 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Рекомендувати обласній державній адміністрації включити до однієї з 

обласних програм заходи з проведення Міжнародного фестивалю повітряних 
зміїв. 

2. Рекомендувати постійній комісії обласної ради з питань регіонального 
розвитку, планування, бюджету, фінансів та інвестицій розглянути можливість 
фінансування Міжнародного фестивалю повітряних зміїв при формуванні 
обласного бюджету Миколаївської області на 2020 рік. 

 
 
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 
 

 
23 жовтня 2019 року Миколаїв № 9 
 
 
Про ситуацію, що склалася з функціонуванням 
Миколаївської обласної комунальної комплексної 
дитячо-юнацької спортивної школи № 1 

 
Розглянувши та обговоривши інформацію із зазначеного питання, постійна 

комісія обласної ради 
 

ВИРІШИЛА: 
 
1. Рекомендувати управлінню у справах молоді та спорту 

облдержадміністрації надати постійній комісії обласної ради детальну 
інформацію щодо діяльності зазначеного закладу, перспективи його  
функціонування, у тому числі фінансові показники. 

2. Розглянути це питання на засіданні постійної комісії обласної ради при 
розгляді питань галузі фізичної культури і спорту. 

 
 
 
 
 
 
Голова постійної комісії обласної ради                    Н.ІВАНОВА 
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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 23 жовтня 2019 року Миколаїв № 35 
 
Всього членів постійної комісії – 4. 
 
Присутні: 
 

Іванова Н. В., Чорний С.В., Невеселий В.В.  

Відсутні: Гладун С. М. - відпустка 

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: 

Дранов Володимир Ілліч – депутат обласної ради, 
Удовиченко Олена Олександрівна – директор департаменту 
освіти і науки облдержадміністрації, 
Безмощук Тетяна Петрівна – голова громадської організації 
"Сила єднання", 
Бойченко Тамара Георгіївна – головний спеціаліст управління у 
справах молоді та спорту облдержадміністрації. 
 
Москаленко Вікторія Вікторівна – голова обласної ради, 
Воронок Анна Вадимівна – депутат обласної ради, 
Сербіна Олена Володимирівна - ачальник відділу з фінансово-
економічних питань та охорони праці управління освіти та 
ресурсного забезпечення,  
представник Миколаївської обласної комунальної комплексної 
дитячо-юнацької спортивної школи № 1 
представники громадськості, 
засоби масової інформації. 

На запрошення комісії не з'явився Трайтлі Олександр Олександрович – 
заступник голови облдержадміністрації. 

Голова постійної комісії обласної ради Іванова Н.В. запропонувала 
присутнім проголосувати за порядок денний засідання постійної комісії. 

Повідомила, що до порядку денного постійної комісії запропоновано 
додатково включити питання " Про ситуацію, що склалася з функціонуванням 
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Миколаївської обласної комунальної комплексної дитячо-юнацької спортивної 
школи № 1". Повідомила, що матеріалів з цього питання на розгляд постійній 
комісії не надходило, тому доцільно розглянути його на наступній комісії. У 
зв'язку з цим, внесла пропозицію включити вищезазначене питання до порядку 
денного, але запросити необхідні матеріали і детально розглянути його на 
засіданні постійної комісії у грудні 2019 року. 

 

Проведено голосування.  
Підсумки голосування: одноголосно. 

 

 
У зв'язку із відсутністю на засіданні постійної комісії обласної ради 

секретаря постійної комісії Гладун С.М. для ведення протоколу головою 
постійної комісії Івановою Н.В. запропоновано кандидатуру Чорного С.В. 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: одноголосно. 

 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 
1. Про хід виконання Програми розвитку освіти Миколаївської області на 

2017-2021 роки. 

 
2. Про лист представника Уповноваженого в південних областях 

Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо 
результатів моніторингового візиту до Новопетрівської спеціальної 
загальноосвітньої школи-інтернату Миколаївської обласної ради. 

 
3. Про лист представника Уповноваженого в південних областях 

Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо 
результатів моніторингового візиту до Первомайської спеціальної 
загальноосвітньої школи-інтернату Миколаївської обласної ради. 

Доповідач: 
 

Запрошений: 

Удовиченко Олена Олександрівна – директор 
департаменту освіти і науки облдержадміністрації. 
Трайтлі Олександр Олександрович – заступник голови 
облдержадміністрації. 

Інформує: 
 

Запрошений: 

Удовиченко Олена Олександрівна – директор 
департаменту освіти і науки облдержадміністрації. 
Трайтлі Олександр Олександрович – заступник голови 
облдержадміністрації.  

Інформує: 
 

Запрошений: 

Удовиченко Олена Олександрівна – директор 
департаменту освіти і науки облдержадміністрації. 
Трайтлі Олександр Олександрович – заступник голови 
облдержадміністрації.  
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4. Про звернення профспілкового комітету Снігурівського професійного 
ліцею щодо виділення додаткових коштів на оплату праці викладачів закладу. 

 
5. Про депутатське звернення депутата обласної ради Чорного С.В. щодо 

включення до проекту обласного бюджету Миколаївської області на 2020 рік 
співфінансування об'єкту "Навчальний корпус зі спортивною залою 
Мостівського-навчально-виховного комплексу". 

 
6. Про лист Хмельницької обласної ради стосовно звернення депутатів 

Хмельницької обласної ради щодо вирішення проблем фінансування системи 
професійно-технічної освіти. 

 
7. Про депутатське звернення депутат обласної ради В. Дранова щодо 

включення до галузевої програми заходів з фінансування розвитку 
мототехнічних видів спорту. 

 
8. Про лист громадської організації "Сила єднання" щодо включення до 

обласних цільових Програм заходів з проведення Міжнародного фестивалю 
повітряних зміїв. 

Інформує: 
 

Запрошений: 

Удовиченко Олена Олександрівна – директор 
департаменту освіти і науки облдержадміністрації. 
Трайтлі Олександр Олександрович – заступник голови 
облдержадміністрації.  

Інформує: 
Запрошені: 

Чорний Сергій Віталійович – депутат обласної ради 
Удовиченко Олена Олександрівна – директор 
департаменту освіти і науки облдержадміністрації. 
Трайтлі Олександр Олександрович – заступник голови 
облдержадміністрації.  

Інформує: 
 

Запрошений: 

Іванова Надія Валеріївна – голова постійної комісії 
обласної ради. 
Удовиченко Олена Олександрівна – директор 
департаменту освіти і науки облдержадміністрації. 
Трайтлі Олександр Олександрович – заступник голови 
облдержадміністрації.  

Інформує: 
Запрошений: 

Дранов Володимир Ілліч – депутат обласної ради. 
Гінкул Віктор Миколайович – в.о. начальника 
управління молоді та спорту облдержадміністрації. 
Трайтлі Олександр Олександрович – заступник голови 
облдержадміністрації.  
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1. СЛУХАЛИ: Про хід виконання Програми розвитку освіти 

Миколаївської області на 2017-2021 роки. 

 
У обговоренні 
взяли участь: 

Іванова Н.В., Чорний С.В., Невеселий В.В., Дранов В.І., 
Сербіна О.В. 

У ході обговорення питання Іванова Н.В. звернула увагу на необхідність 
надання додаткових матеріалів щодо: 

фінансування обласної програми у розрізі кожного пункту із зазначенням 
обсягів фінансування передбачених в програмі, передбачених в бюджеті, 
фактично виділених і освоєних; 

кількості місць, яких не вистачає у закладах дошкільної освіти в розрізі 
міст і районів; 

обсягів регіонального замовлення на підготовку кваліфікованих 
робітників та молодих спеціалістів у закладах фахової передвищої та 
професійної освіти у розрізі спеціальностей. 

Порушила питання щодо підвезення дітей із с. Капустяне Вітовського 
району до однієї із шкіл міста, попросила взяти це питання на особистий 
контроль. 

Невеселий В.В. порушив питання придбання послуг інтернету в закладах 
освіти м. Вознесенська, наголошуючи, що кошти за відповідні послуги не 
надходять. 

Дранов В.І. порушив питання щодо закриття шкіл, наголосивши на 
необхідності припинення такої практики, особливо початкової ланки. 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно, 

ВИРІШИЛИ: Рекомендації № 1 додаються. 
Директору департаменту освіти і науки облдерж-
адміністрації Удовиченко О.О. рекомендовано 
надати відповідні матеріали депутатам Івановій Н.В. 
та Невеселому В.В. 

 

Інформує: 
 

Запрошений: 

Безмощук Тетяна Петрівна – голова громадської 
організації "Сила єднання". 
Димитров Михайло Федорович – начальник 
управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації. 
Трайтлі Олександр Олександрович – заступник голови 
облдержадміністрації.  

Доповідач: 
 
Удовиченко Олена Олександрівна – директор 
департаменту освіти і науки облдержадміністрації. 
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2. СЛУХАЛИ: Про лист представника Уповноваженого в південних 
областях Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 
щодо результатів моніторингового візиту до Новопетрівської спеціальної 
загальноосвітньої школи-інтернату Миколаївської обласної ради. 

 
У обговоренні 
взяли участь: 

Іванова Н.В., Чорний С.В., Невеселий В.В. 

 

Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно, 

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

областях Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 
щодо результатів моніторингового візиту до Первомайської спеціальної 
загальноосвітньої школи-інтернату Миколаївської обласної ради. 

 
У обговоренні 
взяли участь: 

Іванова Н.В., Чорний С.В., Невеселий В.В., Дранов В.І. 

 

Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно, 

ВИРІШИЛИ: Рекомендації № 3 додаються. 
 
4. СЛУХАЛИ: Про звернення профспілкового комітету Снігурівського 

професійного ліцею щодо виділення додаткових коштів на оплату праці 
викладачів закладу. 

 
У обговоренні 
взяли участь: 

Іванова Н.В., Чорний С.В., Невеселий В.В., Дранов В.І., 
Сербіна О.В. 

У ході обговорення депутатами постійної комісії наголошено на 
необхідності керівнику закладу при нарахуванні заробітної плати керуватися 
чинним законодавством України, зокрема Законом України "Про освіту" в 
частині фінансової автономії закладу, Бюджетним кодексом. 

Запропоновано доповнити проект рекомендацій відповідним пунктом. 
 

Інформує: 
 
Удовиченко Олена Олександрівна – директор 
департаменту освіти і науки облдержадміністрації. 

Інформує: 
 
Удовиченко Олена Олександрівна – директор 
департаменту освіти і науки облдержадміністрації. 

Інформує: 
 
Удовиченко Олена Олександрівна – директор 
департаменту освіти і науки облдержадміністрації. 
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Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно, 

ВИРІШИЛИ: Рекомендації № 4 додаються. 
 
5. СЛУХАЛИ: Про депутатське звернення депутата обласної ради   

Чорного С.В. щодо включення до проекту обласного бюджету Миколаївської 
області на 2020 рік співфінансування об'єкту "Навчальний корпус зі 
спортивною залою Мостівського-навчально-виховного комплексу". 

 
У обговоренні 
взяли участь: 

Іванова Н.В., Чорний С.В., Невеселий В.В., Дранов В.І., 
Удовиченко О.О. 

 

Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно, 

ВИРІШИЛИ: Рекомендації № 5 додаються. 
 
6. СЛУХАЛИ: Про лист Хмельницької обласної ради стосовно звернення 

депутатів Хмельницької обласної ради щодо вирішення проблем фінансування 
системи професійно-технічної освіти. 

 
У обговоренні 
взяли участь: 

Іванова Н.В., Чорний С.В., Невеселий В.В., Дранов В.І. 

 

Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно, 

ВИРІШИЛИ: Рекомендації № 6 додаються. 
 
7. СЛУХАЛИ: Про депутатське звернення депутат обласної ради В. 

Дранова щодо включення до галузевої програми заходів з фінансування 
розвитку мототехнічних видів спорту. 

 

Інформує: 
Запрошені: 

Чорний Сергій Віталійович – депутат обласної ради 
Удовиченко Олена Олександрівна – директор 
департаменту освіти і науки облдержадміністрації. 

Інформує: 
 

Запрошений: 

Іванова Надія Валеріївна – голова постійної комісії 
обласної ради. 
Удовиченко Олена Олександрівна – директор 
департаменту освіти і науки облдержадміністрації. 

Інформує: 
Запрошений: 

Дранов Володимир Ілліч – депутат обласної ради. 
Бойченко Тамара Гергіївна – головний спеціаліст  
управління з питань молоді та спорту облдерж-
адміністрації. 
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У обговоренні 
взяли участь: 

Іванова Н.В., Чорний С.В., Невеселий В.В., Дранов В.І., 
Москаленко В.В., Воронок А.В. 

У ході обговорення депутатами було запропоновано рекомендувати 
профільній постійній комісії обласної ради з питань регіонального розвитку, 
планування, бюджету, фінансів та інвестицій розглянути звернення депутата 
обласної ради Дранова В.І. та вивчити питання щодо додаткового фінансування 
заходів обласної Програми розвитку фізичної культури і спорту в 
Миколаївській області на 2019-2022 роки. 

Запропоновано доповнити проект рекомендацій відповідним пунктом. 
 

Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно, 

ВИРІШИЛИ: Рекомендації № 7 додаються. 
 
8. СЛУХАЛИ: Про лист громадської організації "Сила єднання" щодо 

включення до обласних цільових Програм заходів з проведення Міжнародного 
фестивалю повітряних зміїв. 

 
У обговоренні 
взяли участь: 

Іванова Н.В., Чорний С.В., Невеселий В.В., Дранов В.І., 
Москаленко В.В., Воронок А.В. 

У ході обговорення Москаленко В.В. акцентувала увагу на актуальності 
заходу та необхідності його фінансової підтримки. Наголосила на необхідності 
внесення до обласних програм заходів з проведення Міжнародного фестивалю 
повітряних зміїв. 

Іванова Н.В. висловилася проти фінансування зазначеного заходу з 
обласного бюджету у сумі 650,0 тис. гривень.  

Запропоновано рекомендувати постійній комісії обласної ради з питань 
регіонального розвитку, планування, бюджету, фінансів та інвестицій 
розглянути можливість фінансування Міжнародного фестивалю повітряних 
зміїв при формуванні обласного бюджету Миколаївської області на 2020 рік та 
доповнити відповідним пунктом проект рекомендацій. 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно, 

ВИРІШИЛИ: Рекомендації № 8 додаються. 
 
9. СЛУХАЛИ: Про ситуацію, що склалася з функціонуванням 

Миколаївської обласної комунальної комплексної дитячо-юнацької спортивної 
школи № 1. 

Інформує: 
 
Безмощук Тетяна Петрівна – голова громадської 
організації "Сила єднання". 

Інформує: 
 
Москаленко Вікторія Вікторівна – голова обласної 
ради. 
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У обговоренні 
взяли участь: 

Іванова Н.В., Чорний С.В., Невеселий В.В., Дранов В.І., 
Бойченко Т.Г., Воронок А.В. 

У ході обговорення Москаленко В.В. зазначила, що Миколаївська обласна 
комунальна комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 1 – це шість 
пріоритетних для Миколаївської області відділень спорту, понад 600 
спортсменів. Для своїх потреб заклад використовує споруди Миколаївського 
палацу спорту Центрального спортивного комплексу Комітету з фізичного 
виховання та спорту Міністерства освіти і науки України майно якого передано 
на баланс Чорноморського національного університету  імені Петра Могили. 
Миколаївською обласною радою прийнято рішення "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" з метою 
збереження Миколаївської обласної комунальної комплексної дитячо-юнацької 
спортивної школи № 1, що є суб’єктом спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст Миколаївської області.  

Голова обласної ради задала питання як відбувається фінансування 
комунальних послуг у закладі зараз? Чи є кошторис для фінансування закладу 
загалом? Які перспективи його розвитку? 

Іванова Н.В. наголосила на необхідності отримання матеріалів для 
детального розгляду питання. Запропоновано до рекомендацій включити такі 
пункти: 

- рекомендувати управлінню у справах молоді та спорту облдерж-
адміністрації надати постійній комісії обласної ради детальну інформацію щодо 
діяльності зазначеного закладу, перспективи його  функціонування, у тому 
числі фінансові показники; 

- розглянути це питання на засіданні постійної комісії обласної ради при 
розгляді питань галузі фізичної культури і спорту. 

  
 

Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно, 

ВИРІШИЛИ: Рекомендації № 9 додаються. 
 
 
 
 
 
 
 

Голова постійної комісії обласної ради                                            Н. ІВАНОВА 
 
 
 
Протокол вів                                                                                         С. ЧОРНИЙ 
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