
 

 

 
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 
 

 
06 листопада 2019 року Миколаїв № 1 
 
 
Про лист Вітовської райдержадміністрації щодо 
перевезення шкільним автобусом дітей, які 
проживають в селі Капустине Вітовського району до 
навчальних закладів обласного центру 

 
Розглянувши та обговоривши інформацію із зазначеного питання, беручи 

до уваги лист Вітовської районної державної адміністрації від 25 жовтня     
2019 року № 3368/01-15/2-19 постійна комісія обласної ради 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1.Зазначити, що питання щодо підвезення шкільним автобусом дітей, які 

проживають в селі Капустине Вітовського району до навчальних закладів міста 
Миколаєва порушувалося на засіданні постійної комісії обласної ради        
23 жовтня 2019 року при розгляді Програми розвитку освіти Миколаївської 
області на 2017-2021 роки. 

2. Рекомендувати облдержадміністрації терміново врегулювати ситуацію з 
підвезенням шкільним автобусом дітей, що проживають в селі Капустине 
Вітовського району до навчальних закладів міста Миколаєва, у тому числі 
розглянути можливість та доцільність внесення змін до відповідних обласних 
програм з подальшим винесенням питання на розгляд сесії обласної ради. 

3. Зважаючи, що відповідно до чинного законодавства обласна державна 
адміністрація реалізує державну політику в галузі освіти направити за 
належністю лист на адресу облдержадміністрації для розгляду та надання 
відповіді в строки, встановлені чинним законодавством. 

4. Враховуючи ситуацію із навчанням та підвезенням до загальноосвітніх 
закладів дітей із с. Капустине Вітовського району рекомендувати облдерж-
адміністрації створити комісію із залученням депутатів профільної постійної 
комісії обласної ради щодо законності дій та відповідності займаній посаді 
виконуючого обов'язки голови Вітовської райдержадміністрації на начальника 
відділу освіти Вітовської райдержадміністрації. 

 
Голова постійної комісії обласної ради                  Надія 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 
 

 
06 листопада 2019 року Миколаїв № 2 
 
 
Про управління майном спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської 
області 

 
Розглянувши та обговоривши інформацію із зазначеного питання, беручи 

до уваги рекомендації постійної комісії обласної ради з питань житлово-
комунального господарства, регулювання комунальної власності, приватизації 
та капітального будівництва від 24 жовтня 2019 року № 5 "Про управління 
майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
Миколаївської області" постійна комісія обласної ради  

 
ВИРІШИЛА: 

 
Рекомендації постійної комісії обласної ради з питань житлово-

комунального господарства, регулювання комунальної власності, приватизації 
та капітального будівництва від 24 жовтня 2019 року № 5 "Про управління 
майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
Миколаївської області" взяти до уваги. 

Рекомендувати постійній комісії обласної ради з питань житлово-
комунального господарства, регулювання комунальної власності, приватизації 
та капітального будівництва розглянути пропозицію Гладун С.М. щодо 
утворення управління майном спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст Миколаївської області у складі виконавчого апарату обласної ради. 

 
 
 
 

 
Голова постійної комісії обласної ради                  Надія 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 
 

 
06 листопада 2019 року Миколаїв № 3 
 
 
Про хід виконання Програми розвитку культури у 
Миколаївській області на 2019-2021 роки 

 
Розглянувши та обговоривши інформацію із зазначеного питання, беручи 

до уваги інформацію управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації від 18 жовтня 2019 року № 1565/02-10 постійна комісія 
обласної ради зазначає таке. 

Відповідно до інформації управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації за станом на 01 жовтня 2019 року на виконання заходів 
Програми використано 3 205, 511 тис. гривень (передбачено програмою        
12 819, 6 тис. гривень). 

Незважаючи на низький рівень фінансування програми, було проведено 
роботу щодо реалізації її заходів. Зокрема, використано 914,271 тис. грн. для 
проведення різноманітних фестивалів і конкурсів:фестиваль-конкурс вико-
навців на народних інструментах ім. Г. Ф. Манілова, фестиваль «Муромець-
фест», Фестиваль повітряних зміїв «Tryhutty International Kite Festival»,  Все-
український конкурс «Веселкова Терпсихора» (коледж культури та мистецтв), 
заходи до Дня вишиванки, Фестиваль-конкурс хореографічного мистецтва 
«Південий бриз» (обласний Палац культури), фестиваль"Маестро"(коледж 
музичного мистецтва) та багато інших. Також проводились обласні фестивалі-
конкурси, огляди, виставки. 

Забезпечено організацію та проведення тематичних гастролей театрально-
видовищними закладами. Надавалася допомога обласним відділенням, 
осередкам та організаціям творчих спілок України під час підготовки та 
проведення тематичних заходів і презентацій, творчих вечорів, конкурсів, 
фестивалів, конференцій, зустрічей тощо. 

Проводились заходи з підтримки діяльності бібліотек, зокрема реалізація 
цільової бібліотечної програми  «Дитина&Книга у кожному селі» (Пересувна 
дитяча бібліотека) обласної бібліотеки для дітей ім. В.О.Лягіна, виїзні 
інформаційні сесії обласної бібліотеки для юнацтва в об'єднаних 
територіальних громадах «Бібліотека для розвитку громади». 
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Разом з тим, не достатнє фінансування вищезазначеної Програми не дало 
змоги виконати ряд заходів, зокрема, не фінансувався захід щодо створення 
зведеного електронного каталогу бібліотечних ресурсів Миколаївської області 
на базі обласної бібліотеки для юнацтва, присудження обласної премії 
працівників культури тощо. 

Враховуючи вищезазначене, постійна комісія обласної ради 
 

ВИРІШИЛА: 
 
1. Інформацію управління культури, національностей та релігій щодо 

виконання заходів Програми розвитку культури у Миколаївській області на 
2019-2021 роки взяти до відома.  

 
2. Зауважити, що дуже низький рівень фінансування заходів вище-

зазначеної Програми не сприяє розвитку культури в області в цілому, розвитку 
творчого потенціалу та забезпечення населення області культурно-
мистецькими послугами тощо.  

Вважати ситуацію з недофінансуванням Програми розвитку культури у 
Миколаївській області на 2019-2021 роки неприпустимою. 

 
3. Відмітити, що незважаючи на низький рівень фінансування 

вищезазначеної програми, органами виконавчої влади та місцевого 
самоврядування проведено роботу з реалізації ряду її заходів. 

 
4. З метою повного виконання заходів Програми розвитку культури у 

Миколаївській області на 2019-2021 роки рекомендувати облдержадміністрації, 
управлінню культури, національностей та релігій облдержадміністрації, 
райдержадміністраціям, районним та міським радам, об'єднаним територіаль-
ним громадам в межах повноважень: 

продовжити заходи з організації на проведення міжнародних, 
всеукраїнських, регіональних, обласних, районних та регіональних фестивалів, 
оглядів, конкурсів, презентацій тощо; 

забезпечувати надання допомоги обласним відділенням, осередкам та 
організаціям творчих спілок України під час підготовки та проведення 
тематичних заходів і презентацій, творчих вечорів, конкурсів, фестивалів, 
конференцій, зустрічей тощо; 

вжити заходів щодо присудження обласної премії працівників культури; 
продовжити роботу щодо створення Миколаївського регіонального центру 

збереження рідкісних, цінних видань та архівних документів на базі 
Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки, а також музею 
книги; 

забезпечити створення Зведеного електронного каталогу бібліотечних 
ресурсів Миколаївської області на базі обласної бібліотеки для юнацтва; 

продовжити практику виїзних сесій в об'єднаних територіальних громадах 
"Бібліотека для розвитку громади"; 
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продовжити заходи з організації та проведення дослідження  «Збереження 
та відродження традиційної народної культури, її самобутності у контексті 
європейських цінностей»; 

забезпечити створення в обласній універсальній бібліотеці безбар’єрного 
доступу для людей з обмеженими фізичними можливостями (реалізація 
проекту «Точка доступу – бібліотека»). 
 

5. Облдержадміністрації забезпечити фінансування заходів Програми, 
передбачавши у 2019 та наступні роки кошти у повному обсязі на виконання 
Заходів щодо реалізації Програми розвитку культури у Миколаївській області 
на 2019-2021 роки. 

 
6. Управлінню культури, національностей та релігій облдержадміністрації 

проінформувати постійну комісію обласної ради про хід виконання цих 
рекомендацій у строки , передбачені розділом 5 вищезазначеної Програми (до 
01 березня). 
 
 
 
 
Голова постійної комісії обласної ради                  Надія 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 
 

 
06 листопада 2019 року Миколаїв № 4 
 
 
Про підтримку народного академічного хору імені 
Світлани Фоміних 

 
Розглянувши та обговоривши інформацію із зазначеного питання, беручи 

до уваги рекомендації постійної комісії обласної ради з цього питання постійна 
комісія обласної ради 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію керівника народного академічного хору імені Світлани 

Фоміних та управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації взяти до відома. 

2. Рекомендувати управлінню культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації: 

 внести відповідні зміни до обласної Програми розвитку культури пункт, 
виклавши його у такій редакції: "Надавати фінансову підтримку "Народному 
академічному хору імені Світлани Фоміних" для участі у всеукраїнських, 
міжнародних фестивалях-конкурсах, оглядах", передбачивши фінансування у 
сумі 500,0 тис. гривень на ці цілі при формуванні обласного бюджету 
Миколаївської області на 2020 рік ; 

вивчити досвід функціонування аналогічних професійних колективів в 
інших містах країни. 

Про вжиті заходи проінформувати постійну комісію обласної ради до        
30 грудня 2019 року. 
 
 
 
Голова постійної комісії обласної ради                  Надія 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 
 

 
06 листопада  2019 року Миколаїв № 5 
 
 
Про лист С-М. Д. Каймаразова щодо передбачення 
фінансування правління Ради національних товариств 
Миколаївської області та внесення відповідних змін до 
обласної програми 

 
Розглянувши та обговоривши інформацію із зазначеного питання, беручи 

до уваги лист помічника-консультанта голови обласної ради з питань 
міжнаціональних відносин, голови ради старійшин Ради національних 
товариств Миколаївської області Каймаразова С-М.Д. від 23 жовтня 2019 року 
№ 81/01-07 постійна комісія обласної ради 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію Ради національних товариств Миколаївської області та 

управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації з цього 
питання взяти до відома. 

2. Рекомендувати облдержадміністрації розглянути можливість виділення 
коштів на фінансування правління Ради національних товариств Миколаївської 
області та внести відповідні зміни до обласної програми. 

3. Направити лист С-М. Д. Каймаразова на адресу облдержадміністрації 
для розгляду, вжиття заходів та інформування за результатами розгляду 
заявника. 
 
 
 
 
 
 
Голова постійної комісії обласної ради                  Надія 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 
 

 
06 листопада 2019 року Миколаїв № 6 
 
 
Про лист Миколаївського академічного художнього 
російського драматичного театру щодо виділення 
фінансування на вирішення нагальних питань закладу 

 
Розглянувши та обговоривши інформацію із зазначеного питання, беручи 

до уваги лист Миколаївського академічного художнього російського 
драматичного театру від 18 жовтня 2019 року № 01-03/662 постійна комісія 
обласної ради  

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Зазначити, що постійною комісією обласної ради з питань культури, 

науки і освіти, сім'ї та молоді, спорту неодноразово розглядалося питання щодо 
виділення коштів для вирішення нагальних проблем закладу, зокрема,        
22 листопада 2017 року (рекомендації № 11 «Про лист директора-художнього 
керівника Миколаївського академічного художнього російського театру 
Свистуна А.О. щодо виділення коштів на підготовку проектно-кошторисної 
документації для здійснення протиаварійних робіт на фасаді будівлі театру»), 
13 лютого 2018 року (рекомендації № 3 «Про хід виконання рекомендацій п/к 
від 22 листопада 2017 року № 11 «Про лист директора-художнього керівника 
Миколаївського академічного художнього російського театру Свистуна А.О. 
щодо виділення коштів на підготовку проектно-кошторисної документації для 
здійснення протиаварійних робіт на фасаді будівлі театру», 30 травня 2018 року 
(рекомендації № 6 «Про необхідність проведення ремонтних робіт у 
Миколаївському академічному художньому російському драматичному 
театрі»), 19 грудня 2018 року (рекомендації № 2 "Про лист Миколаївського 
академічного художнього російського драматичного театру щодо надання 
допомоги у придбанні автотранспорту для потреб закладу". 

2. Враховуючи норми чинного законодавства направити лист 
Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру на 
адресу облдержадміністрації для розгляду, вжиття заходів відповідного 
реагування та надання відповіді заявнику.  
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3. Рекомендувати облдержадміністрації: 
при розгляді питання щодо внесення змін до обласного бюджету 

Миколаївської області передбачити кошти у сумі 380,0 тис. гривень на 
проектно-кошторисну документацію з метою подальшого проведення 
реставраційних та ремонтних робіт фасаду приміщення театру;  

при формуванні обласного бюджету Миколаївської області на 2020 рік 
передбачити фінансування на  заходи з протипожежної безпеки та розглянути 
можливість виділення коштів на придбання автотранспорту для потреб закладу. 

 
 
 

Голова постійної комісії обласної ради                   Надія 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 
 

 
06 листопада 2019 року Миколаїв № 7 
 
Про лист виконавчого директора фестивалю сучасної 
пісні та популярної музики «Червона Рута» щодо 
проведення відбіркового конкурсу фестивалю у  
м. Миколаєві 

 
Розглянувши та обговоривши інформацію із зазначеного питання, беручи 

до уваги лист від 07 жовтня 2019 року 3 1906/01, постійна комісія обласної ради 
 

ВИРІШИЛА: 
 
1. Інформацію, викладену в листі щодо проведення відбіркового обласного 

конкурсу Всеукраїнського фестивалю сучасної пісні та популярної музики 
«Червона Рута», взяти до відома. 

2. Лист виконавчого директора Всеукраїнського фестивалю сучасної пісні 
та популярної музики «Червона Рута» відповідно до чинного законодавства та 
делегованих повноважень направити на адресу управління культури, 
національностей та релігій облдержадміністрації для розгляду та вжиття 
заходів з метою вирішення порушених питань. 

3. Рекомендувати управлінню культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації провести організаційні заходи з метою підготовки та 
проведення обласного відбіркового конкурсу, зокрема: 

при підготовці проекту обласного бюджету Миколаївської області на 2020 
рік передбачити витрати на підготовку та проведення Миколаївського 
обласного відбіркового конкурсу вищезазначеного фестивалю; 

включити в план роботи управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації підготовку та проведення відбіркового конкурсу, 
створити оргкомітет , сформувати склад суддівської ради тощо; 

проінформувати про хід підготовки до обласного відбіркового конкурсу 
організаторів фестивалю. 

4. Рекомендувати райдержадміністраціям, органам місцевого самовряду-
вання при формуванні місцевих бюджетів на 2020 рік передбачити видатки для 
участі виконавців з районів і міст у обласному відбірковому фестивалі. 
 
Голова постійної комісії обласної ради                  Надія 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 
 

 
06 листопада 2019 року Миколаїв № 8 
 
Про призначення Добровольського О.Д. на посаду 
директора Миколаївської обласної філармонії 

 
Розглянувши та обговоривши інформацію із зазначеного питання, беручи 

до уваги інформацію управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації та результати конкурсного відбору, постійна комісія 
обласної ради 

 
ВИРІШИЛА: 

 
Винести питання "Про призначення Добровольського О.Д. на посаду 

директора Миколаївської обласної філармонії" на розгляд сесії обласної ради 
сьомого скликання. 

 
 
 

Голова постійної комісії обласної ради                  Надія 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 
 

 
06 листопада 2019 року Миколаїв № 9 
 
Про присвоєння Миколаївському коледжу музичного 
мистецтва імені М. Аркаса 

 
Розглянувши та обговоривши інформацію із зазначеного питання, беручи 

до уваги інформацію управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації, постійна комісія обласної ради 

 
ВИРІШИЛА: 

 
Винести питання щодо присвоєння Миколаївському коледжу музичного 

мистецтва імені М. Аркаса на розгляд сесії обласної ради сьомого скликання. 
 
 
 

Голова постійної комісії обласної ради                  Надія 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 
 

 
06 листопада 2019 року Миколаїв № 10 
 
Про припинення діяльності Державної інспекції по 
охороні пам'яток культури в Миколаївській області 

 
Розглянувши та обговоривши інформацію із зазначеного питання, беручи 

до уваги інформацію управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації, постійна комісія обласної ради 

 
 

ВИРІШИЛА: 
 
Вважати доцільним детально вивчити це питання та розглянути повторно 

на наступному засіданні постійної комісії обласної ради.  
 
 
 
 

Голова постійної комісії обласної ради                  Надія 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 
 

 
06 листопада 2019 року Миколаїв № 11 
 
Про лист Обласного палацу культури щодо виділення 
фінансування на вирішення проблемних питань 
закладу 

 
Розглянувши та обговоривши інформацію із зазначеного питання, беручи 

до уваги лист Обласного палацу культури від 01 листопада 2019 року № 2/103-1 
та інформацію управління культури, національностей та релігій облдерж-
адміністрації з цього питання, постійна комісія обласної ради 

 
 

ВИРІШИЛА: 
 
1. Враховуючи норми чинного законодавства направити лист Обласного 

палацу культури на адресу облдержадміністрації для розгляду, вжиття заходів 
відповідного реагування та надання інформації за результатами розгляду.  

2. Рекомендувати облдержадміністрації терміново вжити заходів щодо 
вирішення питання протипожежної безпеки у закладі, у тому числі розгля-
нувши можливість виділення фінансування з обласного бюджету у 2019 році на 
ці цілі. 

3. Рекомендувати управлінню культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації розробити поетапний план проведення капітальних 
ремонтів та іншого виду робіт у закладі із зазначенням чітких термінів, строків 
та видів робіт та відповідним фінансуванням. 

4. Рекомендувати управлінню капітального будівництва облдерж-
адміністрації терміново вжити заходів щодо завершення санації будівлі 
Обласного палацу культури.  

Про вжиті заходи проінформувати до 30 грудня 2019 року. 
 
 
 
 
 

Голова постійної комісії обласної ради                  Надія 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 
 

 
06 листопада 2019 року Миколаїв № 12 
 
Про лист голови Миколаївського обласного єврейсь-
кого національно-культурного товариства Бєлого С.О. 
щодо порушень, на його думку, з боку управління 
культури, національностей та релігій облдержадмі-
ністрації при проведенні конкурсу програм 
національних товариств на 2020 рік 

 
Розглянувши та обговоривши інформацію із зазначеного питання, беручи 

до уваги рекомендації постійної комісії обласної ради від 15 серпня 2019 року 
№ 8 "Про звернення громадських організацій національно-культурних това-
риств Миколаївської області" та інформацію облдержадміністрації від 30 серп-
ня 2019 року № 4008/0/05-30/3-19 за результатами розгляду звернення та 
рекомендацій з цього питання, постійна комісія обласної ради 

 
 

ВИРІШИЛА: 
 
1. Зазначити, що постійною комісією обласної ради у серпні 2019 року 

розглядалося питання "Про звернення громадських організацій національно-
культурних товариств Миколаївської області" щодо оголошення повторного 
проведення конкурсу проектів національно-культурних товариств на 2020 рік 
та скасування попередніх рішень конкурсної комісії та отримано інформацію 
облдержадміністрації за результатами розгляду вищезазначених звернення та 
рекомендацій постійної комісії. 

2. Рекомендувати управлінню культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації в подальшому дублювати оголошення про конкурс 
проектів національно-культурних товариств на сайті управління культури, 
національностей та релігій облдержадміністрації  в розділі "Оголошення". 

 
 
 
 

Голова постійної комісії обласної ради                  Надія ІВАНОВА 



Проект 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

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

 
06 листопада 2019 року 
Початок: 10.00 
Початок: 11.00 

 
Депутатська кімната 
Обласний заклад культури  

 

1. Про лист Вітовської райдержадміністрації щодо перевезення шкільним 
автобусом дітей, які проживають в селі Капустине Вітовського району до 
навчальних закладів обласного центру. 

 
2. Про управління майном спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст Миколаївської області. 

 
 

Переїзд до Миколаївської обласної бібліотеки для дітей імені В. Лягіна для 
проведення другої частини засідання постійної комісії обласної ради з 

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

3. Про хід виконання Програми розвитку культури у Миколаївській 
області на 2017-2018 роки. 

 
4. Про підтримку народного академічного хору імені Світлани Фоміних.  

 

Доповідач: 
 
 

Запрошені: 

Приходченко Андрій Володимирович – перший 
заступник голови райдержадміністрації, виконувач 
функцій і повноважень голови райдержадміністрації. 
Удовиченко Олена Олександрівна – директор 
департаменту освіти і науки облдержадміністрації. 
Трайтлі Олександр Олександрович – заступник голови 
облдержадміністрації.  

Інформує: Іванова Надія Валеріївна – голова постійної комісії 
обласної ради 

Доповідач: 
 
 

Запрошений: 

Димитров Михайло Федорович – начальник 
управління культури,  національностей та релігій 
облдержадміністрації. 
Трайтлі Олександр Олександрович – заступник голови 
облдержадміністрації.  

Доповідачі: 
 
 
 
 

Запрошений: 

Димитров Михайло Федорович – начальник 
управління культури,  національностей та релігій 
облдержадміністрації. 
Островська Тетяна Анатоліївна – керівник  народного 
академічного хору імені Світлани Фоміних. 
Трайтлі Олександр Олександрович – заступник голови 
облдержадміністрації.  



2 
5. Про лист С-М. Д. Каймаразова щодо передбачення фінансування 

правління Ради національних товариств Миколаївської області та внесення 
відповідних змін до обласної програми. 

 
6. Про лист Миколаївського академічного художнього російського 

драматичного театру щодо виділення фінансування на вирішення нагальних 
питань закладу. 

 
7. Про лист виконавчого директора фестивалю сучасної пісні та 

популярної музики «Червона Рута» щодо проведення відбіркового конкурсу 
фестивалю у м. Миколаєві. 

 
Різне. 
 
 
 

Інформує: 
 
 
 

Запрошені: 

Каймаразов Султан Мурад – помічник-консультант 
голови обласної ради з питань міжнаціональних 
відносин, голова ради старійшин Ради національних 
товариств Миколаївської області.  
Димитров Михайло Федорович – начальник 
управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації. 
Трайтлі Олександр Олександрович – заступник голови 
облдержадміністрації.  

Інформує: 
 
 

Запрошені: 

Свистун Артем Олександрович – директор – художній 
керівник  Миколаївського академічного художнього 
російського драматичного театру 
Димитров Михайло Федорович – начальник 
управління культури,  національностей та релігій 
облдержадміністрації. 
Трайтлі Олександр Олександрович – заступник голови 
облдержадміністрації. 
Лукін Ілля Леонідович – начальник управління 
капітального будівництва облдержадміністрації 
 

Інформує: 
 

Запрошені: 

Іванова Надія Валеріївна – голова постійної комісії 
обласної ради 
Димитров Михайло Федорович – начальник 
управління культури, національностей та релігій 
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 06 листопада 2019 року Миколаїв № 36 
 
Всього членів постійної комісії – 4. 
 
Присутні: 
 

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

Головуючий: Іванова Надія Валеріївна – голова постійної комісії обласної 
ради з питань культури, науки і освіти, сім’ї та молоді, спорту 

  
Запрошені: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Трайтлі Олександр Олександрович – заступник голови 
облдержадміністрації, 
Удовиченко Олена Олександрівна – директор департаменту 
освіти і науки облдержадміністрації, 
Димитров Михайло Федорович – начальник управління 
культури,  національностей та релігій облдержадміністрації, 
Лукін Ілля Леонідович – начальник управління капітального 
будівництва облдержадміністрації, 
Приходченко Андрій Володимирович – перший заступник 
голови райдержадміністрації, виконувач функцій і повноважень 
голови райдержадміністрації, 
Островська Тетяна Анатоліївна – керівник  народного 
академічного хору імені Світлани Фоміних, 
Свистун Артем Олександрович – директор – художній керівник 
Миколаївського академічного художнього російського 
драматичного театру, 
 

У засіданні 
комісії взяли 
участь: 

Кротов Андрій Олександрович – заступник голови обласної ради,
Рєзніков Ілля Борисович – депутат обласної ради, 
Лабарткава Тетяна Сергіївна – керуюча справами виконавчого 
апарату обласної ради, 
Сокульська Наталія Вікторівна – заступник директора 
департаменту освіти і науки облдержадміністрації, 
Клименко Леонід Павлович – ректор Чорноморського 
державного університету ім. Петра Могили, 
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Корсак Оксана Григорівна – начальник відділу з питань 
забезпечення діяльності керівництва обласної ради та 
міжнародних відносин, 
Кобак Людмила Володимирівна – житель села Капустине 
Вітовського району, 
Музичко Ольга Анатоліївна - житель села Капустине Вітовського 
району, 
Загляда Ольга Володимирівна - житель села Капустине 
Вітовського району, 
Шульмина Олена Валеріївна - житель села Капустине 
Вітовського району, 
Вишневська Наталя Миколаївна - житель села Капустине 
Вітовського району, 
Щербан Володимир Ярославович - житель села Капустине 
Вітовського району, 
Рушанян Арутюн Ашотович - житель села Капустине 
Вітовського району, 
Бойченко віталій Борисович – заступник начальника управління 
кульутри, національностей та релігій облдержадміністрації,  
Добровольський Олександр Дмитрович – претендент на посаду 
директора Миколаївської обласної філармонії, 
Сирота Анатолій Архипович – директор Миколаївського 
коледжу музичного мистецтва, 
Яценко Сергій Михайлович – начальник державної інспекції по 
охороні пам'яток культури в Миколаївський області, 
Каймаразова Лоліта Султан-Мурадовна – член Ради 
національних товариств Миколаївської області, 
Добкіна Марія Миколаївна – директор Обласного палацу 
культури, 
Бєлий Семен Олександрович - голова Миколаївського обласного 
єврейського національно-культурного товариства, 
представники громадськості, 
представники засобів масової інформації. 

 
На засіданні постійної комісії був відсутній запрошений Каймаразов 

Султан Мурад – помічник-консультант голови обласної ради з питань 
міжнаціональних відносин, голова ради старійшин Ради національних 
товариств Миколаївської області.  

Голова постійної комісії обласної ради Іванова Н.В. повідомила, що 
управлінням культури, національностей та релігій облдержадміністрації 
підготовлено проекти рішень обласної ради, які планується розглядати на 
засіданнях комісій обласної ради з метою їх винесення на розгляд сесії обласної 
ради, а саме:  

про призначення Добровольського О.Д. на посаду директора 
Миколаївської обласної філармонії; 
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про присвоєння Миколаївському коледжу музичного мистецтва імені       
М. Аркаса, 

про припинення діяльності Державної інспекції по охороні пам'яток 
культури в Миколаївській області. 

Повідомила, що на розгляд постійної  комісії  надійшло два листа, а саме: 
лист Обласного палацу культури щодо виділення фінансування на 

вирішення проблемних питань закладу, 
лист голови Миколаївського обласного єврейського національно-

культурного товариства Бєлого С.О. щодо порушень, на його думку, з боку 
управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації при 
проведенні конкурсу програм національних товариств на 2020 рік. 

Також запропонувала заслухати інформацію ректора Чорноморського 
державного університету імені Петра Могили Клименка Л.П. 

Депутат обласної ради Невеселий В.В. запропонував розглянути питання 
щодо внесення доповнень до обласної Програми розвитку освіти Миколаївської 
області на 2017-2021 роки. 

Голова постійної комісії запропонувала включити до порядку денного 
зазначені питання, заслухати інформацію Клименка Л.П. в першій частині 
засідання постійної комісії, всі інші питання – в другій частині засідання 
постійної комісії при розгляді питань, що стосуються галузі культури в 
обласній бібліотеці для дітей імені В. Лягіна.  

Іванова Н.В. запропонувала присутнім проголосувати за порядок денний 
засідання постійної комісії з доповненнями. 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: одноголосно. 

 

 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1. Про лист Вітовської райдержадміністрації щодо перевезення шкільним 
автобусом дітей, які проживають в селі Капустине Вітовського району до 
навчальних закладів обласного центру. 

 
2. Про управління майном спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст Миколаївської області. 

Доповідач: 
 
 

Запрошені: 

Приходченко Андрій Володимирович – перший 
заступник голови райдержадміністрації, виконувач 
функцій і повноважень голови райдержадміністрації. 
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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3. Про інформацію ректора Чорноморського державного університету 

імені Петра Могили Клименка Л.П. щодо передачі приміщення Миколаївського 
обласного клінічного госпіталя ветеранів війни Миколаївської обласної ради в 
оперативне управління Чорноморського державного університету. 

 
Переїзд до Миколаївської обласної бібліотеки для дітей імені В. Лягіна для 
проведення другої частини засідання постійної комісії обласної ради з питань 

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

4. Про хід виконання Програми розвитку культури у Миколаївській 
області на 2017-2018 роки. 

 
5. Про підтримку народного академічного хору імені Світлани Фоміних.  

 

6. Про лист С-М. Д. Каймаразова щодо передбачення фінансування 
правління Ради національних товариств Миколаївської області та внесення 
відповідних змін до обласної програми. 

 

Інформує: Клименко Леонід Павлович – ректор Чорноморського 
державного університету імені Петра Могили 

Доповідач: 
 
 

Запрошений: 

Димитров Михайло Федорович – начальник 
управління культури,  національностей та релігій 
облдержадміністрації. 
Трайтлі Олександр Олександрович – заступник голови 
облдержадміністрації.  

Доповідачі: 
 
 
 
 

Запрошений: 

Димитров Михайло Федорович – начальник 
управління культури,  національностей та релігій 
облдержадміністрації. 
Островська Тетяна Анатоліївна – керівник  народного 
академічного хору імені Світлани Фоміних. 
Трайтлі Олександр Олександрович – заступник голови 
облдержадміністрації.  

Інформує: 
 
 
 

Запрошені: 

Каймаразова Лоліта Султан Мурадівна – помічник-
консультант голови обласної ради з питань 
міжнаціональних відносин, голова ради старійшин 
Ради національних товариств Миколаївської області.  
Димитров Михайло Федорович – начальник 
управління культури,  національностей та релігій 
облдержадміністрації. 
Трайтлі Олександр Олександрович – заступник голови 
облдержадміністрації.  
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7. Про лист Миколаївського академічного художнього російського 
драматичного театру щодо виділення фінансування на вирішення нагальних 
питань закладу. 

 
8. Про лист виконавчого директора фестивалю сучасної пісні та 

популярної музики «Червона Рута» щодо проведення відбіркового конкурсу 
фестивалю у м. Миколаєві. 

 
Різне. 
Про призначення Добровольського О.Д. на посаду директора 

Миколаївської обласної філармонії. 

 
Про присвоєння Миколаївському коледжу музичного мистецтва імені       

М. Аркаса. 

Інформує: 
 
 

Запрошені: 

Свистун Артем Олександрович – директор – художній 
керівник  Миколаївського академічного художнього 
російського драматичного театру 
Димитров Михайло Федорович – начальник 
управління культури,  національностей та релігій 
облдержадміністрації. 
Трайтлі Олександр Олександрович – заступник голови 
облдержадміністрації. 
Лукін Ілля Леонідович – начальник управління 
капітального будівництва облдержадміністрації 
 

Інформує: 
 

Запрошені: 

Іванова Надія Валеріївна – голова постійної комісії 
обласної ради 
Димитров Михайло Федорович – начальник 
управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації. 
Трайтлі Олександр Олександрович – заступник голови 
облдержадміністрації.  

Доповідач: 
 
 

Запрошений: 

Димитров Михайло Федорович – начальник 
управління культури,  національностей та релігій 
облдержадміністрації. 
Добровольський Олександр Дмитрович – претендент 
на посаду директора Миколаївської обласної 
філармонії. 

Доповідач: 
 
 

Запрошений: 

Димитров Михайло Федорович – начальник 
управління культури,  національностей та релігій 
облдержадміністрації. 
Сирота Анатолій Архипович – директор 
Миколаївського коледжу музичного мистецтва, 
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Про припинення діяльності Державної інспекції по охороні пам'яток 
культури в Миколаївській області. 

 

Про лист Обласного палацу культури щодо виділення фінансування на 
вирішення проблемних питань закладу. 

 

Про лист голови Миколаївського обласного єврейського національно-
культурного товариства Бєлого С.О. щодо порушень, на його думку, з боку 
управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації при 
проведенні конкурсу програм національних товариств на 2020 рік. 

 
Про пропозицію депутата обласної ради Невеселого В. щодо внесення 

доповнень до обласної Програми розвитку освіти Миколаївської області на 
2017-2021 роки. 

 
1. СЛУХАЛИ: Про лист Вітовської райдержадміністрації щодо 

перевезення шкільним автобусом дітей, які проживають в селі Капустине 
Вітовського району до навчальних закладів обласного центру. 

 

Доповідач: 
 
 

Запрошений: 

Димитров Михайло Федорович – начальник управління 
культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації. 
Яценко Сергій Михайлович – начальник державної 
інспекції по охороні пам'яток культури в 
Миколаївський області 

Доповідач: 
 
 

Запрошений: 

Димитров Михайло Федорович – начальник 
управління культури,  національностей та релігій 
облдержадміністрації. 
Добкіна Марія Миколаївна – директор Обласного 
палацу культури 

Доповідач: 
 

Запрошений: 

Димитров Михайло Федорович – начальник управління 
культури, національностей та релігій облдержадміністрації. 
Бєлий Семен Олександрович - голова Миколаївського 
обласного єврейського національно-культурного товариства 

Інформує: Невеселий Владислав Валерійович – заступник голови 
постійної комісії обласної ради 

Доповідач: 
 
 

Запрошені: 

Приходченко Андрій Володимирович – перший 
заступник голови райдержадміністрації, виконувач 
функцій і повноважень голови райдержадміністрації. 
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., Чорний С.В., Невеселий В.В., Гладун С.М., 
Трайтлі О.О., Удовиченко О.О., батьки дітей та представники 
громадськості с. Капустине 

 
Під час обговорення питання заступник голови облдержадміністрації 

Трайтлі О.О. та директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації 
Удовиченко О.О. наголосили, що відповідно до чинного законодавства 
дозволяється підвіз дітей до начальних закладів міста, зазначивши, що 
посилання на Постанову Кабінету Міністрів від 16.01.2003 № 31 є некоректним, 
оскільки ця Постанова втратила чинність. О.Трайтлі наголосив, що зазначена 
проблема може вирішитися на рівні району. 

Присутні на засіданні батьки дітей акцентували увагу на відповідальності 
посадових осіб стосовно того, що діти не відвідують школу. 

Гладун С.М. підтримала звернення батьків щодо відповідальності за 
освіту та навчання дітей. 

Іванова Н.В. зачитала висновок держаудитслужби щодо роз'яснень цієї 
ситуації. 

Приходченко А.В. запевнив, що на черговій сесії районної ради автобуси, 
передані відповідно до рішення обласної ради будуть прийняті на баланс. 
Наполягав на необхідності прийняття змін до обласної програми для вирішення 
ситуації. 

Іванова Н.В. звернулася з пропозицією до директора департаменту освіти 
і науки облдержадміністрації Удовиченко О.О. стосовно внесення змін до 
обласних програм з подальшим затвердженням на сесії обласної ради з метою 
вирішення ситуації. 

Іванова Н В. запропонувала доповнити проект рекомендацій пунктом  
рекомендувати облдержадміністрації створити комісію із залученням депутатів 
профільної постійної комісії обласної ради щодо законності дій та відповідності 
займаній посаді виконуючого обов'язки голови Вітовської райдержадміністрації 
на начальника відділу освіти Вітовської райдержадміністрації. 

Під час голосування на засіданні постійної комісії був відсутній      
Чорний С.В. 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно, 

ВИРІШИЛИ: Рекомендації № 1 додаються. 
 

 
2. СЛУХАЛИ: Про управління майном спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст Миколаївської області. 

 

Інформує: Іванова Надія Валеріївна – голова постійної комісії 
обласної ради 
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У обговоренні 
взяли участь: 

Іванова Н.В., Чорний С.В., Невеселий В.В., Гладун С.М., 
Лабарткава Т.С. 

Гладун С.М. запропонувала розглянути пропозицію щодо утворення 
управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
Миколаївської області у складі виконавчого апарату обласної ради.  

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно, 

ВИРІШИЛИ: Рекомендації № 2 додаються. 
 

 
3. СЛУХАЛИ: Про інформацію ректора Чорноморського державного 

університету імені Петра Могили Клименка Л.П. щодо передачі приміщення 
Миколаївського обласного клінічного госпіталя ветеранів війни Миколаївської 
обласної ради в оперативне управління Чорноморського державного 
університету. 

 
У обговоренні 
взяли участь: 

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

Під час обговорення було висловлено пропозицію щодо необхідності 
проведення спільного засідання постійних комісій з питань соціальної 
політики, охорони здоров'я, материнства, дитинства та розвитку зон відпочинку 
та з питань культури, науки і освіти, сім'ї та молоді, спорту з метою детального 
вивчення питання. 

Під час проведення голосування був відсутній Невеселий В.В. 
 

Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно, 

ВИРІШИЛИ: 1. Інформацію з цього питання взяти до відома. 
2. Вважати доцільним розглянути зазначене питання 
на спільному засіданні постійних комісій з питань 
соціальної політики, охорони здоров'я, материнства, 
дитинства та розвитку зон відпочинку та з питань 
культури, науки і освіти, сім'ї та молоді, спорту. 

 
Переїзд до Миколаївської обласної бібліотеки для дітей імені В. Лягіна для 

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

 

4. СЛУХАЛИ: Про хід виконання Програми розвитку культури у 
Миколаївській області на 2017-2018 роки. 

Інформує: Клименко Леонід Павлович – ректор Чорноморського 
державного університету імені Петра Могили 
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У обговоренні 
взяли участь: 

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

Під час проведення голосування був відсутній Чорний С.В. 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно, 

ВИРІШИЛИ: Рекомендації № 3 додаються. 
 

 
5. СЛУХАЛИ: Про підтримку народного академічного хору імені Світлани 

Фоміних.  

 
У обговоренні 
взяли участь: 

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

Під час обговорення питання Гладун С.М. запропонувала розглянути 
можливість функціонування хору при Обласному палаці культури, змінивши 
статус закладу на Обласний палац культури і мистецтв з внесенням відповідних 
змін до Статуту закладу, розробленням окремого положення про хор і 
затвердженням відповідного фінансування 20 ставок для його роботи. 

Запропоновано доповнити проект рекомендацій пунктом щодо вивчення 
досвіду функціонування аналогічних професійних колективів в інших містах 
країни. 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно, 

ВИРІШИЛИ: Рекомендації № 4 додаються. 
 
6. СЛУХАЛИ: Про лист С-М. Д. Каймаразова щодо передбачення 

фінансування правління Ради національних товариств Миколаївської області та 
внесення відповідних змін до обласної програми. 

Доповідач: Димитров Михайло Федорович – начальник 
управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації 

Доповідачі: 
 
 
 
 

Димитров Михайло Федорович – начальник 
управління культури,  національностей та релігій 
облдержадміністрації. 
Островська Тетяна Анатоліївна – керівник  народного 
академічного хору імені Світлани Фоміних. 

Інформує: 
 
 
 
 

Каймаразова Лоліта Султан Мурадівна – член Ради 
національних товариств Миколаївської області.  
Димитров Михайло Федорович – начальник 
управління культури,  національностей та релігій 
облдержадміністрації. 
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У обговоренні 
взяли участь: 

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

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно, 

ВИРІШИЛИ: Рекомендації № 5 додаються. 
 

 
7. СЛУХАЛИ: Про лист Миколаївського академічного художнього 

російського драматичного театру щодо виділення фінансування на вирішення 
нагальних питань закладу. 

 
У обговоренні 
взяли участь: 

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

Під час обговорення питання було запропоновано доповнити проект 
рекомендацій таким пунктом: 

"3. Рекомендувати облдержадміністрації: 
при розгляді питання щодо внесення змін до обласного бюджету 

Миколаївської області передбачити кошти у сумі 380,0 тис. гривень на 
проектно-кошторисну документацію з метою подальшого проведення 
реставраційних та ремонтних робіт фасаду приміщення театру;  

при формуванні обласного бюджету Миколаївської області на 2020 рік 
передбачити фінансування на  заходи з протипожежної безпеки та розглянути 
можливість виділення коштів на придбання автотранспорту для потреб 
закладу." 

Під час проведення голосування був відсутній Чорний С.В. 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно, 

ВИРІШИЛИ: Рекомендації № 6 додаються. 
 

 
8. СЛУХАЛИ: Про лист виконавчого директора фестивалю сучасної пісні 

та популярної музики «Червона Рута» щодо проведення відбіркового конкурсу 
фестивалю у м. Миколаєві. 

Інформує: 
 
 

Запрошені: 

Свистун Артем Олександрович – директор – художній 
керівник  Миколаївського академічного художнього 
російського драматичного театру 
Димитров Михайло Федорович – начальник 
управління культури,  національностей та релігій 
облдержадміністрації. 
Лукін Ілля Леонідович – начальник управління 
капітального будівництва облдержадміністрації 
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У обговоренні 
взяли участь: 

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

Під час проведення голосування був відсутній Чорний С.В. 
 

Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно, 

ВИРІШИЛИ: Рекомендації № 7 додаються. 
 

 
9. СЛУХАЛИ: Про призначення Добровольського О.Д. на посаду 

директора Миколаївської обласної філармонії. 

 
У обговоренні 
взяли участь: 

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

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно, 

ВИРІШИЛИ: Рекомендації № 8 додаються. 
 

 
10. СЛУХАЛИ: Про присвоєння Миколаївському коледжу музичного 

мистецтва імені  М. Аркаса. 

 

Інформує: 
 

Запрошені: 

Іванова Надія Валеріївна – голова постійної комісії 
обласної ради 
Димитров Михайло Федорович – начальник 
управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації. 

Доповідач: 
 
 

Запрошений: 

Димитров Михайло Федорович – начальник 
управління культури,  національностей та релігій 
облдержадміністрації. 
Добровольський Олександр Дмитрович – претендент 
на посаду директора Миколаївської обласної 
філармонії. 

Доповідач: 
 
 

Запрошений: 

Димитров Михайло Федорович – начальник 
управління культури,  національностей та релігій 
облдержадміністрації. 
Сирота Анатолій Архипович – директор 
Миколаївського коледжу музичного мистецтва, 
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У обговоренні 
взяли участь: 

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

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно, 

ВИРІШИЛИ: Рекомендації № 9 додаються. 
 

 
11. СЛУХАЛИ: Про припинення діяльності Державної інспекції по 

охороні пам'яток культури в Миколаївській області. 

 
У обговоренні 
взяли участь: 

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

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно, 

ВИРІШИЛИ: Рекомендації № 10 додаються. 
 

 
12. СЛУХАЛИ: Про лист Обласного палацу культури щодо виділення 

фінансування на вирішення проблемних питань закладу. 

 
У обговоренні 
взяли участь: 

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

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно, 

ВИРІШИЛИ: Рекомендації № 11 додаються. 
 

 

Доповідач: 
 
 

Запрошений: 

Димитров Михайло Федорович – начальник 
управління культури,  національностей та релігій 
облдержадміністрації. 
Яценко Сергій Михайлович – начальник державної 
інспекції по охороні пам'яток культури в 
Миколаївський області 

Доповідач: 
 
 

Запрошений: 

Димитров Михайло Федорович – начальник 
управління культури,  національностей та релігій 
облдержадміністрації. 
Добкіна Марія Миколаївна – директор Обласного 
палацу культури 
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13. СЛУХАЛИ: Про лист голови Миколаївського обласного єврейського 
національно-культурного товариства Бєлого С.О. щодо порушень, на його 
думку, з боку управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації при проведенні конкурсу програм національних 
товариств на 2020 рік. 

 
У обговоренні 
взяли участь: 

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

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно, 

ВИРІШИЛИ: Рекомендації № 12 додаються. 
 

 
14. СЛУХАЛИ: Про пропозицію депутата обласної ради Невеселого В. 

щодо внесення доповнень до обласної Програми розвитку освіти Миколаївської 
області на 2017-2021 роки. 

 
У обговоренні 
взяли участь: 

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

Під час проведення голосування був відсутній Чорний С.В. 
 

Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно, 

ВИРІШИЛИ: 1. Зазначити, що ініціатива депутата обласної ради 
Невеселого В.В. щодо внесення доповнень до 
обласної Програми розвитку освіти Миколаївської 
області на 2017-2021 роки стосовно запровадження 
в області конкурсу громадських проектів для 
загальноосвітніх навчальних закладів області з 
відповідним фінансуванням є слушною та 
актуальною. 
2. Інформацію з цього питання взяти до відома. 
 

Доповідач: 
 
 

Запрошений: 

Димитров Михайло Федорович – начальник 
управління культури,  національностей та релігій 
облдержадміністрації. 
Бєлий Семен Олександрович - голова Миколаївського 
обласного єврейського національно-культурного 
товариства  

Інформує: Невеселий Владислав Валерійович – заступник голови 
постійної комісії обласної ради 
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3. Доручити депутату обласної ради Невеселому 
В.В. підготувати проєкт рішення щодо відповідних 
змін та надати на розгляд постійної комісії обласної 
ради та департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Голова постійної комісії обласної ради                                            Н. ІВАНОВА 
 
 
 
Секретар постійної комісії                                                                    С. ГЛАДУН 
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