
 

 

 
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 
 

 
20 листопада 2019 року Миколаїв № 1 
 
 
Про лист Доманівської районної ради щодо придбання 
шкільного автобусу для підвозу дітей до Кузнецівської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів імені героя АТО Матвієнка А.В. та 
Кузнецівського дошкільного навчального закладу 

 
Розглянувши та обговоривши зазначене питання, беручи до уваги лист 

Доманівської районної ради від 01 листопада 2019 року № 121-13/01-19, 
постійна комісія обласної ради вважає необхідним зазначити таке. 

 Згідно зі статтею 17 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» установи, що перебувають у комунальній власності відповідних 
територіальних громад, підпорядковані, підзвітні та підконтрольні органам 
місцевого самоврядування. 

 Відповідно до статті 25 Закону України «Про освіту» здійснення 
контролю за фінансово-господарською діяльністю закладу освіти є 
повноваженнями засновника. 

Згідно з пунктом 2 статті 66 Закону України «Про освіту» районні, міські 
ради та ради об’єднаних територіальних громад: відповідають за реалізацію 
державної політики у сфері освіти та забезпечення якості освіти на відповідній 
території, забезпечення доступності дошкільної, початкової та базової 
середньої освіти, позашкільної освіти; планують та забезпечують розвиток 
мережі закладів дошкільної, початкової та базової середньої освіти, 
позашкільної освіти. 

Враховуючи вищезазначене, постійна комісія обласної ради 
 

ВИРІШИЛА: 
 
 
1. Враховуючи норми чинного законодавства рекомендувати 

Доманівській райдержадміністрації та районній раді вжити заходів щодо 
придбання шкільного автобусу для підвозу дітей до Кузнецівської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів імені героя АТО Матвієнка А.В. та Кузнецівського дошкільного 
навчального закладу, у тому числі розглянути питання щодо забезпечення 
співфінасування для його придбання, залучення спонсорських коштів тощо. 
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2. Рекомендувати облдержадміністрації, департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації відповідно до чинного законодавства та делегованих 
повноважень розглянути лист Доманівської районної ради щодо придбання 
шкільного автобусу для підвозу дітей до Кузнецівської ЗОШ І-ІІІ ступенів імені 
героя АТО Матвієнка А.В. та Кузнецівського дошкільного навчального 
закладу, вжити заходів щодо вирішення порушеного питання та 
проінформувати заявників у строк, встановлений чинним законодавством. 

 
 
 
 
 

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 
 

 
20 листопада 2019 року Миколаїв № 2 
 
 
Про лист Миколаївського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти щодо створення 
філологічної лабораторії та виділення додаткових 
асигнувань для її функціонування  

 
Розглянувши та обговоривши інформацію із зазначеного питання, беручи 

до уваги лист Миколаївського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти від 05 листопада 2019 року 3 1821/17-13, постійна комісія 
обласної ради  

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Підтримати пропозицію щодо створення філологічної лабораторії імені 

Дмитра Креміня в Миколаївському обласному інституті післядипломної 
педагогічної освіти. 

2. Рекомендувати облдержадміністрації розглянути вищезазначений лист 
Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти та 
вивчити можливість створення філологічної лабораторії та виділення 
додаткових асигнувань для її функціонування. 

Про результати розгляду проінформувати заявника у встановлений 
чинним законодавством строк. 

 
 

 
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 
 

 
20 листопада 2019 року Миколаїв № 3 
 
 
Про звернення тренера-викладача МОГО ОДЮСШ 
ФСТ «Спартак» Мусевича В.  
 

 
Розглянувши та обговоривши інформацію з цього питання, враховуючи 

розгляд звернення тренера-викладача МОГО ОДЮСШ ФСТ «Спартак» 
Мусевича В. щодо переведення відділення веслувального слалому в 
підпорядкування м. Первомайськ та матеріали постійної комісії від 15 серпня 
2019 року з цього питання, беручи до уваги звернення від 06 листопада        
2019 року № М-103/26 постійна комісія обласної ради  

 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Зазначити, що постійною комісією обласної ради з питань культури, 
науки і освіти, сім'ї та молоді, спорту 15 серпня 2019 року вже розглядалося 
питання про звернення тренера-викладача МОГО ОДЮСШ ФСТ «Спартак» 
Мусевича В. щодо переведення відділення веслувального слалому в 
підпорядкування м. Первомайськ. Відповідні рекомендації було направлено 
облдержадміністрації, управлінню молоді та спорту облдержадміністрації та 
Первомайській міській раді для відповідного реагування. 

2. Враховуючи норми чинного законодавства та відповідно до делегованих 
повноважень направити звернення тренера-викладача МОГО ОДЮСШ ФСТ 
«Спартак» Мусевича В. на адресу облдержадміністрації, управління молоді та 
спорту облдержадміністрації для розгляду, вжиття заходів відповідного 
реагування та надання відповіді заявнику у встановлені чинним законодавством 
строки. 

 
 
 
 

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 
 

 
20 листопада 2019 року Миколаїв № 4 
 
 
Про лист Южноукраїнської міської ради щодо 
виділення коштів з обласного бюджету на 
облаштування футбольного поля зі штучним 
покриттям 
 

 
Розглянувши та обговоривши інформацію з цього питання, враховуючи 

лист Южноукраїнської міської ради від 08 листопада 2019 року         
№ 11/02-34/3841  постійна комісія обласної ради  

 
ВИРІШИЛА: 
 

Враховуючи норми чинного законодавства та відповідно до делегованих 
повноважень направити лист Южноукраїнської міської ради на адресу 
облдержадміністрації, управління молоді та спорту облдержадміністрації для 
розгляду, вжиття заходів відповідного реагування та надання відповіді заявнику 
у встановлені чинним законодавством строки. 

 
 
 
 

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 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
20 листопада 2019 року Миколаїв № 1 
 
 
Про внесення змін до Програми розвитку освіти 
Миколаївської області на 2017-2021 роки 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, постійна комісія 
обласної ради 

 
 

ВИРІШИЛА:  
 
Винести питання на розгляд тридцятої позачергової 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 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
20 листопада 2019 року Миколаїв № 10 
 
 
Про заяву депутата обласної ради Талпи М.В. 
щодо увільнення його від виконання обов'язків 
голови постійної комісій обласної ради 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, постійна комісія 
обласної ради 

 
 

ВИРІШИЛА:  
 
 
Винести питання на розгляд тридцятої позачергової 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 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
20 листопада 2019 року Миколаїв № 11 
 
 
Про обрання голів постійних комісій та 
внесення змін до складу постійних комісій 
обласної ради 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, постійна комісія 
обласної ради 

 
 

ВИРІШИЛА:  
 
 
Винести питання на розгляд тридцятої позачергової 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 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
20 листопада 2019 року Миколаїв № 12 
 
 
Про управління майном спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст 
Миколаївської області 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, постійна комісія 
обласної ради 

 
 

ВИРІШИЛА:  
 
 
Винести питання на розгляд тридцятої позачергової сесії обласної ради 

сьомого скликання за умови погодження з профільною постійною комісією 
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 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
20 листопада 2019 року Миколаїв № 13 
 
 
Про внесення змін до Програми розвитку 
місцевого самоврядування у Миколаївській 
області на 2019-2022 роки та розподілу 
субвенції  з обласного бюджету  місцевим 
бюджетам на співфінансування впровадження 
проектів-переможців  обласного конкурсу 
проектів та програм розвитку місцевого 
самоврядування 2018 року на 2019 рік 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, постійна комісія 
обласної ради 

 
 

ВИРІШИЛА:  
 
 
Винести питання на розгляд тридцятої позачергової 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 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
20 листопада 2019 року Миколаїв № 14 
 
 
Про призначення Лисенка В.М. на посаду 
директора комунального закладу 
"Загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів – 
центр загальної і профільної освіти та 
комплексної реабілітації" Миколаївської 
обласної ради 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, постійна комісія 
обласної ради 

 
 

ВИРІШИЛА:  
 
Винести питання на розгляд тридцятої позачергової 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 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
20 листопада 2019 року Миколаїв № 15 
 
 
Про Звернення депутатів Миколаївської 
обласної ради до Миколаївської міської ради 
щодо співфінансування будівництва боксовано-
го корпусу Миколаївської обласної інфекційної 
лікарні Миколаївської обласної ради 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, постійна комісія 
обласної ради 

 
 

ВИРІШИЛА:  
 
Винести питання на розгляд тридцятої позачергової 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 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
20 листопада 2019 року Миколаїв № 16 
 
 
Про Звернення депутатів Миколаївської 
обласної ради до Миколаївської міської ради 
щодо безоплатної передачі у спільну власність 
територіальних громад області нежитлових 
приміщень, які знаходяться за адресою: м. 
Миколаїв, вул. Дунаєва, 39/7 та перебувають у 
користуванні Миколаївського обласного 
лікарсько-фізкультурного диспансеру Мико-
лаївської обласної ради 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, постійна комісія 
обласної ради 

 
 

ВИРІШИЛА:  
 
Винести питання на розгляд тридцятої позачергової 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 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
20 листопада 2019 року Миколаїв № 2 
 
 
Про продовження трудових відносин з 
директором комунального підприємства 
"Миколаївкнига" Миколаївської обласної ради 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, постійна комісія 
обласної ради 

 
 

ВИРІШИЛА:  
 
Винести питання на розгляд тридцятої позачергової 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 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
20 листопада 2019 року Миколаїв № 3 
 
Про внесення змін до обласного бюджету 
Миколаївської області на 2019 рік 
 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, постійна комісія 
обласної ради 

 
 

ВИРІШИЛА:  
 
1. Рекомендувати облдержадміністрації при внесенні змін до обласного 

бюджету Миколаївської області на 2019 рік врахувати пропозиції по 
спрямуванню бюджетних коштів та взяти до уваги рекомендації постійної 
комісії обласної ради щодо: 

забезпечення фінансування заходів Програми розвитку культури у 
Миколаївській області на 2019-2021 роки у 2019 у повному обсязі; 

передбачення коштів у сумі 380,0 тис. гривень на проектно-кошторисну 
документацію з метою подальшого проведення реставраційних та ремонтних 
робіт фасаду приміщення Миколаївського академічного художнього 
російського драматичного театру; 

виділення фінансування на вирішення питання протипожежної безпеки та 
завершення санації будівлі Обласного палацу культури; 

виділення додаткових бюджетних асигнувань для сплати комунальних 
послуг МОККДЮСШ № 1(у зв'язку з ліквідацією Миколаївського палацу 
спорту Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки 
України) у сумі 379,0 тис. гривень; 

кошти на здійснення депутатських повноважень та виконання доручень 
виборців депутатами обласної ради із розрахунку 200,0 тис. гривень на кожного 
депутата за рахунок бюджетних асигнувань, передбачених в обласному 
бюджеті Миколаївської області на 2019 рік на заходи регіональної Програми 
"Електронна Миколаївщина" на 2018-2020 роки. 



2 
 

2. Винести питання на розгляд тридцятої позачергової сесії обласної ради 
сьомого скликання з урахуванням висновків профільної постійної комісії 
обласної ради з цього питання. 
 
 
 
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 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
20 листопада 2019 року Миколаїв № 4 
 
 
Про припинення діяльності Державної інспекції 
по охороні пам'яток культури в Миколаївській 
області 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, постійна комісія 
обласної ради 

 
 

ВИРІШИЛА:  
 
Не виносити питання на розгляд тридцятої позачергової 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 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
20 листопада 2019 року Миколаїв № 5 
 
 
Про звіт обласної державної адміністрації щодо 
виконання заходів Комплексної програми 
соціального захисту населення «Турбота» на 
період до 2020 року за 2018-2019 роки 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, постійна комісія 
обласної ради 

 
 

ВИРІШИЛА:  
 
 
Погодитись з висновками профільної постійної комісії обласної ради з 

цього питання. 
Винести питання на розгляд тридцятої позачергової 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 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
20 листопада 2019 року Миколаїв № 6 
 
 
Про дострокове припинення повноважень 
депутата Миколаївської обласної ради сьомого 
скликання 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, постійна комісія 
обласної ради 

 
 

ВИРІШИЛА:  
 
 
Винести питання на розгляд тридцятої позачергової 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 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
20 листопада 2019 року Миколаїв № 7 
 
 
Про обрання першого заступника голови 
Миколаївської обласної ради сьомого скликання
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, постійна комісія 
обласної ради 

 
 

ВИРІШИЛА:  
 
 
Винести питання на розгляд тридцятої позачергової 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 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
20 листопада 2019 року Миколаїв № 8 
 
 
Про внесення змін до складу постійних комісій 
обласної ради щодо увільнення голів постійних 
комісій Барни Федора та Власенка Андрія 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, постійна комісія 
обласної ради 

 
 

ВИРІШИЛА:  
 

 

Винести питання на розгляд тридцятої позачергової сесії обласної ради 
сьомого скликання за умови прийняття рішень постійними комісіями обласної 
ради з питань регіонального розвитку, планування, бюджету, фінансів та 
інвестицій та з питань екології, охорони навколишнього середовища та 
використання природних ресурсів. 
 
 
 
 
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 

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
20 листопада 2019 року Миколаїв № 9 
 
 
Про заяву депутата обласної ради 
Кормишкіна Ю.А. щодо увільнення його від 
виконання обов'язків голови постійної 
комісій обласної ради 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, постійна комісія 
обласної ради 

 
 

ВИРІШИЛА:  
 
 
Винести питання на розгляд тридцятої позачергової сесії обласної ради 

сьомого скликання. 
 
 
 
 
Голова постійної комісії 
обласної ради              Надія ІВАНОВА 



ПРОЄКТ 
 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
засідання постійної комісії обласної ради з питань культури, науки і 

освіти, сім'ї та молоді, спорту  
 
 
20 листопада 2019 року 
Початок: 12.00 

 
Депутатська кімната 

 
 

1. Про лист Доманівської районної ради щодо придбання шкільного 
автобусу для підвозу дітей до Кузнецівської ЗОШ І-ІІІ ступенів імені героя 
АТО Матвієнка А.В. та Кузнецівського дошкільного навчального закладу. 

 
2. Про лист Миколаївського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти щодо створення філологічної лабораторії та виділення 
додаткових асигнувань для її функціонування. 

 
3. Про звернення тренера-викладача МОГО ОДЮСШ ФСТ «Спартак» 

Мусевича В.  

 
 
 

Інформує: 
 

Запрошені: 

Кушнір Тарас Леонідович – голова Доманівської 
районної ради. 
Удовиченко Олена Олександрівна – директор 
департаменту освіти і науки облдержадміністрації. 
Трайтлі Олександр Олександрович – заступник голови 
облдержадміністрації.  

Інформує: 
 
 

Запрошені: 

Шуляр Василь Іванович – директор  Миколаївського 
обласного інституту післядипломної педагогічної 
освіти. 
Удовиченко Олена Олександрівна – директор 
департаменту освіти і науки облдержадміністрації. 
Трайтлі Олександр Олександрович – заступник голови 
облдержадміністрації. 

Інформує: 
 

Запрошені: 

Мусевич Вадим Володимирович - тренер-викладач 
МОГО ОДЮСШ ФСТ «Спартак». 
Гінкул Віктор Миколайович –начальник управління 
молоді та спорту облдержадміністрації. 
Трайтлі Олександр Олександрович – заступник голови 
облдержадміністрації.  



4. Про внесення змін до Програми розвитку освіти Миколаївської області 
на 2017-2021 роки. 

 
5. Про продовження трудових відносин з директором комунального 

підприємства "Миколаївкнига" Миколаївської обласної ради.  

 
6. Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 

2019 рік. 

 
7. Про припинення діяльності Державної інспекції по охороні пам'яток 

культури в Миколаївській області. 

 
8. Про звіт обласної державної адміністрації щодо виконання заходів 

Комплексної програми соціального захисту населення «Турбота» на період до 
2020 року за 2018-2019 роки. 

 
9. Про дострокове припинення повноважень депутата Миколаївської 

обласної ради сьомого скликання 

 
10. Про дострокове припинення повноважень та звільнення з посади 

заступника голови обласної ради Кротова Андрія.  

 
11. Про обрання першого заступника голови Миколаївської обласної ради 

сьомого скликання. 

 
 

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

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

          Доповідач: Іщенко Вадим Павлович – директор департаменту 
фінансів облдержадміністрації. 

Доповідач: Бойченко Віталій Борисович – заступник начальника 
управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації. 

Доповідач: Нечет Юлія Анатоліївна – заступник директора 
департаменту соціального захисту населення 
облдержадміністрації. 

Доповідач: Москаленко Вікторія – голова обласної ради. 

Доповідач: Москаленко Вікторія Вікторівна – голова обласної ради.

Доповідач: Москаленко Вікторія  Вікторівна – голова обласної ради.



12. Про обрання заступника голови Миколаївської обласної ради сьомого 
скликання.  

 
13. Про внесення змін до складу постійних комісій обласної ради щодо 

увільнення голів постійних комісій Барни Федора та Власенка Андрія. 

 
14. Про заяву депутата обласної ради Кормишкіна Ю.А. щодо увільнення 

його від виконання обов'язків голови постійної комісій обласної ради. 

 
15. Про заяву депутата обласної ради Талпи М.В. щодо увільнення його 

від виконання обов'язків голови постійної комісій обласної ради. 

 
16. Про обрання голів постійних комісій та внесення змін до складу 

постійних комісій обласної ради.  

 
17. Про призначення директора комунального підприємства "Дирекція з 

капітального будівництва та реконструкції" Миколаївської обласної ради. 

 
 
18. Про управління майном спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст Миколаївської області.  

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

та звільнення з посади керівників об’єктів, що належать до спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області, затвердженого 
рішенням обласної ради від 21 листопада 2008 року № 24. 

  
 
20. Про затвердження структури виконавчого апарату Миколаївської 

обласної ради.  

 

Доповідач: Москаленко Вікторія  Вікторівна – голова обласної ради.

Доповідач: Москаленко Вікторія  Вікторівна – голова обласної ради.

Доповідач: Москаленко Вікторія  Вікторівна – голова обласної ради.

Доповідач: Москаленко Вікторія  Вікторівна – голова обласної ради.

Доповідач: Москаленко Вікторія  Вікторівна – голова обласної ради.

Доповідач: Москаленко Вікторія  Вікторівна – голова обласної ради.

Доповідач: Москаленко Вікторія  Вікторівна – голова обласної ради.

Доповідач: Москаленко Вікторія  Вікторівна – голова обласної ради.

Доповідач: Москаленко Вікторія  Вікторівна – голова обласної ради.



21. Про внесення змін до Програми розвитку місцевого самоврядування у 
Миколаївській області на 2019-2022 роки та розподілу субвенції  з обласного 
бюджету  місцевим бюджетам на співфінансування впровадження проектів-
переможців  обласного конкурсу проектів та програм розвитку місцевого 
самоврядування 2018 року на 2019 рік.  

.  

 
22. Про призначення Лисенка В.М. на посаду директора комунального 

закладу "Загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів-центр загальної і 
профільної освіти та комплексної реабілітації" Миколаївської обласної ради. 

 
23. Про погодження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) 

меж міста Баштанка Баштанського району Миколаївської області. 

 
24. Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до 

Миколаївської міської ради щодо співфінансування будівництва боксованого 
корпусу Миколаївської обласної інфекційної лікарні Миколаївської обласної 
ради. 

 
25. Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Державного 

концерну "Укроборонпром" щодо передачі на баланс Міністерства освіти і 
науки України (в оперативне управління Чорноморського національного 
універси-тету імені Петра Могили) приміщення колишнього ПТУ № 19. 

 
26. Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до 

Миколаївської міської ради щодо безоплатної передачі у спільну власність 
територіальних громад області нежитлових приміщень, які знаходяться за 
адресою: м. Миколаїв, вул. Дунаєва, 39/7 та перебувають у користуванні 
Миколаївського обласного лікарсько-фізкультурного диспансеру 
Миколаївської обласної ради. 

 
 

Доповідач: Москаленко Вікторія  Вікторівна – голова обласної ради.

Доповідач: Москаленко Вікторія  Вікторівна – голова обласної ради.

Доповідач: Москаленко Вікторія – голова обласної ради. 

Доповідач: Москаленко Вікторія – голова обласної ради. 

Доповідач: Москаленко Вікторія – голова обласної ради. 

Доповідач: Москаленко Вікторія  Вікторівна – голова обласної ради.



1 
 

 

 

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 20 листопада 2019 року Миколаїв № 37 
 
Всього членів постійної комісії – 4. 
 
Присутні: 
 

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

Відсутні: Невеселий В.В. - відрядження 

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

  
Запрошені: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москаленко Вікторія Вікторівна – голова обласної ради, 
Удовиченко Олена Олександрівна – директор департаменту 
освіти і науки облдержадміністрації, 
Бойченко Віталій Борисович – заступник начальника управління 
культури,  національностей та релігій облдержадміністрації, 
Гінкул Віктор Миколайович – начальник управління молоді та 
спорту облдержадміністрації, 
Іщенко Вадим Павлович – директор департаменту фінансів 
облдержадміністрації, 
Нечет Юлія Анатоліївна – заступник директора департаменту 
соціального захисту населення облдержадміністрації, 
Кушнір Тарас Леонідович – голова Доманівської районної ради, 
Мусевич Вадим Володимирович - тренер-викладач МОГО 
ОДЮСШ ФСТ «Спартак». 

У засіданні 
комісії взяли 
участь: 

Кротов Андрій Олександрович – заступник голови обласної ради,
Гайдаржи Валентин Васильович – заступник голови 
облдержадміністрації, 
Захар Ольга Германівна – т.в.о. заступника директора 
Миколаївського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти, 
Корсак Оксана Григорівна – начальник відділу з питань 
забезпечення діяльності керівництва обласної ради та 
міжнародних відносин, 
представники засобів масової інформації. 
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На засіданні постійної комісії були відсутні запрошені Трайтлі Олександр 
Олександрович – заступник голови облдержадміністрації, Шуляр Василь 
Іванович – директор Миколаївського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти.  

Голова постійної комісії обласної ради Іванова Н.В. повідомила, що на 
розгляд постійної  комісії  надійшов листа Южноукраїнської міської ради щодо 
виділення коштів з обласного бюджету на облаштування футбольного поля зі 
штучним покриттям та запропонувала включити це питання до порядку 
денного.  

Гладун С.М. запропонувала виключити питання десяте проекту порядку 
денного "Про дострокове припинення повноважень та звільнення з посади 
заступника голови обласної ради Кротова Андрія" з порядку денного засідання 
комісії.  

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: "за" – 2 (Іванова Н.В., Гладун С.М.), 

"утримався" – 1 (Чорний С.В). 
Рішення не прийнято. 

Запропоновано виключити з порядку денного питання про звернення 
тренера-викладача МОГО ОДЮСШ ФСТ "Спарта" Мусевича В. Депутатами 
зазначено, що питання, порушені у зазначеному зверненні не належать до 
компетенції постійної комісії обласної ради.  

Під час обговорення щодо виключення цього питання з порядку денного 
депутатами зазначено, що заявник Мусевич В.В. приїхав на засідання постійної 
комісії з Первомайського району, запропоновано заслухати його та довести до 
відома, що комісія не має повноважень розглядати питання, порушені у 
зверненні. 

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

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: одноголосно. 

 

 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1. Про лист Доманівської районної ради щодо придбання шкільного 
автобусу для підвозу дітей до Кузнецівської ЗОШ І-ІІІ ступенів імені героя 
АТО Матвієнка А.В. та Кузнецівського дошкільного навчального закладу. 

Інформує: 
 

Запрошені: 

Кушнір Тарас Леонідович – голова Доманівської 
районної ради. 
Удовиченко Олена Олександрівна – директор 
департаменту освіти і науки облдержадміністрації. 
Трайтлі Олександр Олександрович – заступник голови 
облдержадміністрації.  



3 
 

2. Про лист Миколаївського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти щодо створення філологічної лабораторії та виділення 
додаткових асигнувань для її функціонування. 

 
3. Про звернення тренера-викладача МОГО ОДЮСШ ФСТ «Спартак» 

Мусевича В.  

 
4. Про внесення змін до Програми розвитку освіти Миколаївської області 

на 2017-2021 роки. 

 
5. Про продовження трудових відносин з директором комунального 

підприємства "Миколаївкнига" Миколаївської обласної ради.  

 
6. Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2019 

рік. 

 
7. Про припинення діяльності Державної інспекції по охороні пам'яток 

культури в Миколаївській області. 

 

Інформує: 
 
 

Запрошені: 

Шуляр Василь Іванович – директор  Миколаївського 
обласного інституту післядипломної педагогічної 
освіти. 
Удовиченко Олена Олександрівна – директор 
департаменту освіти і науки облдержадміністрації. 
Трайтлі Олександр Олександрович – заступник голови 
облдержадміністрації. 

Інформує: 
 

Запрошені: 

Мусевич Вадим Володимирович - тренер-викладач 
МОГО ОДЮСШ ФСТ «Спартак». 
Гінкул Віктор Миколайович –начальник управління 
молоді та спорту облдержадміністрації. 
Трайтлі Олександр Олександрович – заступник голови 
облдержадміністрації.  

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

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

          Доповідач: Іщенко Вадим Павлович – директор департаменту 
фінансів облдержадміністрації. 

Доповідач: Бойченко Віталій Борисович – заступник начальника 
управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації. 
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8. Про звіт обласної державної адміністрації щодо виконання заходів 
Комплексної програми соціального захисту населення «Турбота» на період до 
2020 року за 2018-2019 роки. 

 
9. Про дострокове припинення повноважень депутата Миколаївської 

обласної ради сьомого скликання 

 
10. Про дострокове припинення повноважень та звільнення з посади 

заступника голови обласної ради Кротова Андрія.  

 
11. Про обрання першого заступника голови Миколаївської обласної ради 

сьомого скликання. 

 
12. Про обрання заступника голови Миколаївської обласної ради сьомого 

скликання.  

 
13. Про внесення змін до складу постійних комісій обласної ради щодо 

увільнення голів постійних комісій Барни Федора та Власенка Андрія. 

 
14. Про заяву депутата обласної ради Кормишкіна Ю.А. щодо увільнення 

його від виконання обов'язків голови постійної комісій обласної ради. 

 
15. Про заяву депутата обласної ради Талпи М.В. щодо увільнення його від 

виконання обов'язків голови постійної комісій обласної ради. 

 
16. Про обрання голів постійних комісій та внесення змін до складу 

постійних комісій обласної ради.  

 
 

Доповідач: Нечет Юлія Анатоліївна – заступник директора 
департаменту соціального захисту населення 
облдержадміністрації. 

Доповідач: Москаленко Вікторія Вікторівна – голова обласної ради. 

Доповідач: Москаленко Вікторія Вікторівна – голова обласної ради. 

Доповідач: Москаленко Вікторія  Вікторівна – голова обласної ради.

Доповідач: Москаленко Вікторія  Вікторівна – голова обласної ради.

Доповідач: Москаленко Вікторія  Вікторівна – голова обласної ради.

Доповідач: Москаленко Вікторія  Вікторівна – голова обласної ради.

Доповідач: Москаленко Вікторія  Вікторівна – голова обласної ради.

Доповідач: Москаленко Вікторія  Вікторівна – голова обласної ради.
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17. Про призначення директора комунального підприємства "Дирекція з 
капітального будівництва та реконструкції" Миколаївської обласної ради. 

 
18. Про управління майном спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст Миколаївської області.  

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

та звільнення з посади керівників об’єктів, що належать до спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області, затвердженого 
рішенням обласної ради від 21 листопада 2008 року № 24. 

 
20. Про затвердження структури виконавчого апарату Миколаївської 

обласної ради.  

 
21. Про внесення змін до Програми розвитку місцевого самоврядування у 

Миколаївській області на 2019-2022 роки та розподілу субвенції  з обласного 
бюджету  місцевим бюджетам на співфінансування впровадження проектів-
переможців  обласного конкурсу проектів та програм розвитку місцевого 
самоврядування 2018 року на 2019 рік.  

 
22. Про призначення Лисенка В.М. на посаду директора комунального 

закладу "Загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів-центр загальної і 
профільної освіти та комплексної реабілітації" Миколаївської обласної ради. 

 
23. Про погодження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж 

міста Баштанка Баштанського району Миколаївської області. 

 
24. Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до 

Миколаївської міської ради щодо співфінансування будівництва боксованого 
корпусу Миколаївської обласної інфекційної лікарні Миколаївської обласної 
ради. 

 

Доповідач: Москаленко Вікторія Вікторівна – голова обласної ради. 

Доповідач: Москаленко Вікторія Вікторівна – голова обласної ради. 

Доповідач: Москаленко Вікторія Вікторівна – голова обласної ради. 

Доповідач: Москаленко Вікторія Вікторівна – голова обласної ради. 

Доповідач: Москаленко Вікторія Вікторівна – голова обласної ради. 

Доповідач: Москаленко Вікторія Вікторівна – голова обласної ради. 

Доповідач: Москаленко Вікторія Вікторівна – голова обласної ради. 

Доповідач: Москаленко Вікторія Вікторівна – голова обласної ради. 
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25. Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Державного 
концерну "Укроборонпром" щодо передачі на баланс Міністерства освіти і 
науки України (в оперативне управління Чорноморського національного 
універси-тету імені Петра Могили) приміщення колишнього ПТУ № 19. 

 
26. Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до 

Миколаївської міської ради щодо безоплатної передачі у спільну власність 
територіальних громад області нежитлових приміщень, які знаходяться за 
адресою: м. Миколаїв, вул. Дунаєва, 39/7 та перебувають у користуванні 
Миколаївського обласного лікарсько-фізкультурного диспансеру Миколаїв-
ської обласної ради. 

 
Різне 
Про лист Южноукраїнської міської ради щодо виділення коштів з 

обласного бюджету на облаштування футбольного поля зі штучним покриттям. 

 
 
1. СЛУХАЛИ: Про лист Доманівської районної ради щодо придбання 

шкільного автобусу для підвозу дітей до Кузнецівської ЗОШ І-ІІІ ступенів імені 
героя АТО Матвієнка А.В. та Кузнецівського дошкільного навчального 
закладу. 

 
У обговоренні 
взяли участь: 

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

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно, 

ВИРІШИЛИ: Рекомендації № 1 додаються. 
 

 

Доповідач: Москаленко Вікторія Вікторівна – голова обласної ради. 

Доповідач: Москаленко Вікторія Вікторівна – голова обласної ради. 

Інформує: 
 

Запрошений: 

Іванова Надія Валеріївна – голова постійної комісії 
обласної ради 
Гінкул Віктор Миколайович – начальник управління 
молоді та спорту облдержадміністрації  

Інформує: 
 

Запрошені: 

Кушнір Тарас Леонідович – голова Доманівської 
районної ради. 
Удовиченко Олена Олександрівна – директор 
департаменту освіти і науки облдержадміністрації. 
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2. СЛУХАЛИ: Про лист Миколаївського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти щодо створення філологічної лабораторії та 
виділення додаткових асигнувань для її функціонування. 

 
У обговоренні 
взяли участь: 

Іванова Н.В., Чорний С.В., Гладун С.М., Москаленко В.В., 
Удовиченко О.О. 

Під час обговорення запропоновано підтримати пропозицію 
Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно, 

ВИРІШИЛИ: Рекомендації № 2 додаються. 
 

 
3. СЛУХАЛИ: Про звернення тренера-викладача МОГО ОДЮСШ ФСТ 

«Спартак» Мусевича В.  

 
У обговоренні 
взяли участь: 

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

Під час обговорення Іванова Н.В. наголосила, що питання, порушені у 
зверненні щодо скасування акту перевірки та виплати преміальних не 
відносяться до компетенції постійної комісії і порадила заявнику вирішувати їх 
у судовому порядку. 

Головуюча зазначила, що постійною комісією вже розглядалося 
звернення Мусевича В.В. у серпні 2019 року і термін контролю відповідно до 
рекомендацій 01 лютого 2020 року. 

Депутатами запропоновано не розглядати на засіданнях постійної комісії 
листи та звернення, які не відносяться до компетенції постійної комісії обласної 
ради. 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно, 

ВИРІШИЛИ: Рекомендації № 3 додаються. 
 

Інформує: 
 
 

Запрошені: 

Захар Ольга Герасимівна – т.в.о. заступника директора 
Миколаївського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти. 
Удовиченко Олена Олександрівна – директор 
департаменту освіти і науки облдержадміністрації. 

Інформує: 
 

Запрошені: 

Мусевич Вадим Володимирович - тренер-викладач 
МОГО ОДЮСШ ФСТ «Спартак». 
Гінкул Віктор Миколайович –начальник управління 
молоді та спорту облдержадміністрації. 
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Після обговорення питання заступник голови обласної ради Кротов А.О. 
порушив питання щодо ситуації, яка склалася у конно-спортивній школі. 
Рекомендував Гінкулу В. терміново втрутитися в ситуацію, перевести 5 ставок з 
ФСТ "Колос" для розблокування фінансування навчально-тренувального 
процесу в конно-спортивній школі. 

 
4. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми розвитку освіти 

Миколаївської області на 2017-2021 роки. 

 
У обговоренні 
взяли участь: 

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

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно, 

ВИРІШИЛИ: Висновки № 1 додаються. 
 

 
5. СЛУХАЛИ: Про продовження трудових відносин з директором 

комунального підприємства "Миколаївкнига" Миколаївської обласної ради.  

 
У обговоренні 
взяли участь: 

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

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно, 

ВИРІШИЛИ: Висновки № 2 додаються. 
 

 
6. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської 

області на 2019 рік. 

 
У обговоренні 
взяли участь: 

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

 
 

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

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

          Доповідач: Іщенко Вадим Павлович – директор департаменту 
фінансів облдержадміністрації. 
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Гладун С.М. зазначила, що в проекті рішення про внесення змін до 
обласного бюджету Миколаївської області не враховано рекомендації постійної 
комісії обласної ради щодо фінансування закладів культури та заходів галузевої 
Програми. 

Іванова Н.В. зазначила, що недофінансування обласної Програми 
розвитку культури є катастрофічним. 

Москаленко В.В. зазначила, що в області існує безліч проблем, які 
потребують виділення фінансування: придбання ангеографів у м. Вознесенськ 
та м. Миколаїв, видатки на сплату комунальних послуг МОККДЮСШ № 1 у 
зв'язку з ліквідацією Миколаївського палацу спорту Комітету з фізичного 
виховання та спорту Міністерства освіти і науки України, вирішення потребує 
питання виділення кошти на здійснення депутатських повноважень та 
виконання доручень виборців депутатами обласної ради. 

Чорний С.В. запропонував доповнити проект висновків пунктом щодо 
виділення коштів на здійснення депутатських повноважень та виконання 
доручень виборців депутатами обласної ради із розрахунку 200,0 тис. гривень 
на кожного депутата за рахунок бюджетних асигнувань, передбачених в 
обласному бюджеті Миколаївської області на 2019 рік на заходи регіональної 
Програми "Електронна Миколаївщина" на 2018-2020 роки. 

Запропоновано доповнити проект висновків пунктом щодо виділення 
додаткових бюджетних асигнувань для сплати комунальних послуг 
МОККДЮСШ № 1(у зв'язку з ліквідацією Миколаївського палацу спорту 
Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України) 
у сумі 379,0 тис. гривень. 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно, 

ВИРІШИЛИ: Висновки № 3 додаються. 
 

 
7. СЛУХАЛИ: Про припинення діяльності Державної інспекції по охороні 

пам'яток культури в Миколаївській області. 

 
У обговоренні 
взяли участь: 

Іванова Н.В., Чорний С.В., Гладун С.М., Корсак О.Г. 

Гладун С.М. зауважила, що від обласної ради до Міністерства культури 
направлено лист щодо роз'яснення ситуації з припинення діяльності Державної 
інспекції по охороні пам'яток культури. наголосила, що необхідно вивчити 
досвід інших областей з цього питання. 

Запропонувала дочекатися роз'яснень від міністерства культури і після 
того приймати рішення. 

Доповідач: Бойченко Віталій Борисович – заступник начальника 
управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації. 
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Іванова Н.В. запропонувала не виносити питання на розгляд тридцятої 
позачергової сесії обласної ради сьомого скликання. 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно, 

ВИРІШИЛИ: Висновки № 4 додаються. 
 

 
8. СЛУХАЛИ: Про звіт обласної державної адміністрації щодо виконання 

заходів Комплексної програми соціального захисту населення «Турбота» на 
період до 2020 року за 2018-2019 роки. 

 
У обговоренні 
взяли участь: 

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

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно, 

ВИРІШИЛИ: Висновки № 5 додаються. 
 

 
9. СЛУХАЛИ: Про дострокове припинення повноважень депутата 

Миколаївської обласної ради сьомого скликання 

 
У обговоренні 
взяли участь: 

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

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно, 

ВИРІШИЛИ: Висновки № 6 додаються. 
 

 
10. СЛУХАЛИ: Про дострокове припинення повноважень та звільнення з 

посади заступника голови обласної ради Кротова Андрія.  

Доповідач: Нечет Юлія Анатоліївна – заступник директора 
департаменту соціального захисту населення 
облдержадміністрації. 

Доповідач: Москаленко Вікторія – голова обласної ради. 

Доповідач: Москаленко Вікторія Вікторівна – голова обласної 
ради. 
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Перед обговоренням питання Гладун С.М. заявила про конфлікт інтересів, 
враховуючи, що вона займає посаду помічника-радника заступника голови 
обласної ради Кротова А.О. 
У обговоренні 
взяли участь: 

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

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – 1 (Чорний С.В.), 
"проти" – 1 (Іванова Н.В.), 
"не голосували" – 1 (Гладун С.М.) 
 

ВИРІШИЛИ: Рішення не прийнято. 
 

 
11. СЛУХАЛИ: Про обрання першого заступника голови Миколаївської 

обласної ради сьомого скликання. 

 
У обговоренні 
взяли участь: 

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

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно, 

ВИРІШИЛИ: Висновки № 7 додаються. 
 

 
12. СЛУХАЛИ: Про обрання заступника голови Миколаївської обласної 

ради сьомого скликання.  

 
У обговоренні 
взяли участь: 

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

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – 2 (Чорний С.В., Іванова Н.В.), 
"проти" – 1 (Гладун С.М.) 
 

ВИРІШИЛИ: Рішення не прийнято. 
 

 

Доповідач: Москаленко Вікторія  Вікторівна – голова обласної 
ради. 

Доповідач: Москаленко Вікторія Вікторівна – голова обласної 
ради. 
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13. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до складу постійних комісій обласної 
ради щодо увільнення голів постійних комісій Барни Федора та Власенка 
Андрія. 

 
У обговоренні 
взяли участь: 

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

Іванова Н.В. запропонувала винести питання на розгляд тридцятої 
позачергової сесії обласної ради сьомого скликання за умови прийняття рішень 
постійними комісіями обласної ради з питань регіонального розвитку, 
планування, бюджету, фінансів та інвестицій та з питань екології, охорони 
навколишнього середовища та використання природних ресурсів. 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно, 

ВИРІШИЛИ: Висновки № 8 додаються. 
 

 
14. СЛУХАЛИ: Про заяву депутата обласної ради Кормишкіна Ю.А. щодо 

увільнення його від виконання обов'язків голови постійної комісій обласної 
ради. 

 
У обговоренні 
взяли участь: 

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

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно, 

ВИРІШИЛИ: Висновки № 9 додаються. 
 

 
15. СЛУХАЛИ: Про заяву депутата обласної ради Талпи М.В. щодо 

увільнення його від виконання обов'язків голови постійної комісій обласної 
ради. 

 
У обговоренні 
взяли участь: 

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

 

Доповідач: Москаленко Вікторія  Вікторівна – голова обласної 
ради. 

Доповідач: Москаленко Вікторія Вікторівна – голова обласної 
ради. 

Доповідач: Москаленко Вікторія Вікторівна – голова обласної 
ради. 
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Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно, 

ВИРІШИЛИ: Висновки № 10 додаються. 
 

 
16. СЛУХАЛИ: Про обрання голів постійних комісій та внесення змін до 

складу постійних комісій обласної ради.  

 
У обговоренні 
взяли участь: 

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

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно, 

ВИРІШИЛИ: Висновки № 11 додаються. 
 

 
17. СЛУХАЛИ: Про призначення директора комунального підприємства 

"Дирекція з капітального будівництва та реконструкції" Миколаївської обласної 
ради. 

 
У обговоренні 
взяли участь: 

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

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – 1 (Чорний С.В.), 
"проти" – 2 (Іванова Н.В., Гладун С.М.) 
 

ВИРІШИЛИ: Рішення не прийнято. 
 

 
18. СЛУХАЛИ: Про управління майном спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст Миколаївської області.  

Іванова Н.В. запропонувала винести питання на розгляд тридцятої 
позачергової сесії обласної ради сьомого скликання за умови погодження з 
профільною постійною комісією обласної ради. 

 

Доповідач: Москаленко Вікторія Вікторівна – голова обласної 
ради. 

Доповідач: Москаленко Вікторія  Вікторівна – голова обласної 
ради. 

Доповідач: Москаленко Вікторія  Вікторівна – голова обласної 
ради. 



14 
 

У обговоренні 
взяли участь: 

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

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно, 

ВИРІШИЛИ: Висновки № 12 додаються. 
 

 
19. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Положення про порядок 

призначення на посаду та звільнення з посади керівників об’єктів, що належать 
до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської 
області, затвердженого рішенням обласної ради від 21 листопада 2008 року      
№ 24. 

 
У обговоренні 
взяли участь: 

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

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

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

ВИРІШИЛИ: Рішення не прийнято. 
 

 
20. СЛУХАЛИ: Про затвердження структури виконавчого апарату 

Миколаївської обласної ради.  

 
У обговоренні 
взяли участь: 

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

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

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

ВИРІШИЛИ: Рішення не прийнято. 
 

 
 

Доповідач: Москаленко Вікторія Вікторівна – голова обласної 
ради. 

Доповідач: Москаленко Вікторія Вікторівна – голова обласної 
ради. 
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21. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми розвитку місцевого 
самоврядування у Миколаївській області на 2019-2022 роки та розподілу 
субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на співфінансування 
впровадження проектів-переможців  обласного конкурсу проектів та програм 
розвитку місцевого самоврядування 2018 року на 2019 рік.  

 
У обговоренні 
взяли участь: 

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

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно, 

ВИРІШИЛИ: Висновки № 13 додаються. 
 

 
22. СЛУХАЛИ: Про призначення Лисенка В.М. на посаду директора 

комунального закладу "Загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів-центр 
загальної і профільної освіти та комплексної реабілітації" Миколаївської 
обласної ради. 

 
У обговоренні 
взяли участь: 

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

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно, 

ВИРІШИЛИ: Висновки № 14 додаються. 
 

 
23. СЛУХАЛИ: Про погодження проекту землеустрою щодо встановлення 

(зміни) меж міста Баштанка Баштанського району Миколаївської області. 

 
У обговоренні 
взяли участь: 

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

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"утрималися" – 1 (Чорний С.В.), 
"проти" – 2 (Іванова Н.В., Гладун С.М.) 
 

Доповідач: Москаленко Вікторія Вікторівна – голова обласної 
ради. 

Доповідач: Москаленко Вікторія  Вікторівна – голова обласної 
ради. 

Доповідач: Москаленко Вікторія – голова обласної ради. 
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ВИРІШИЛИ: Рішення не прийнято. 
 

 
24. СЛУХАЛИ: Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до 

Миколаївської міської ради щодо співфінансування будівництва боксованого 
корпусу Миколаївської обласної інфекційної лікарні Миколаївської обласної 
ради. 

 
У обговоренні 
взяли участь: 

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

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно, 

ВИРІШИЛИ: Висновки № 15 додаються. 
 

 
25. СЛУХАЛИ: Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до 

Державного концерну "Укроборонпром" щодо передачі на баланс Міністерства 
освіти і науки України (в оперативне управління Чорноморського 
національного універси-тету імені Петра Могили) приміщення колишнього 
ПТУ № 19. 

 
У обговоренні 
взяли участь: 

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

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – 1 (Чорний С.В.), 
"проти" – 2 (Іванова Н.В., Гладун С.М.) 
 

ВИРІШИЛИ: Рішення не прийнято. 
 

 
26. СЛУХАЛИ: Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до 

Миколаївської міської ради щодо безоплатної передачі у спільну власність 
територіальних громад області нежитлових приміщень, які знаходяться за 
адресою: м. Миколаїв, вул. Дунаєва, 39/7 та перебувають у користуванні 
Миколаївського обласного лікарсько-фізкультурного диспансеру 
Миколаївської обласної ради. 

 

Доповідач: Москаленко Вікторія – голова обласної ради. 

Доповідач: Москаленко Вікторія – голова обласної ради. 

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

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

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно, 

ВИРІШИЛИ: Висновки № 16 додаються. 
 

 
Різне 
СЛУХАЛИ: Про лист Южноукраїнської міської ради щодо виділення 

коштів з обласного бюджету на облаштування футбольного поля зі штучним 
покриттям. 

 
У обговоренні 
взяли участь: 

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

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно, 

ВИРІШИЛИ: Рекомендації № 4 додаються. 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

Інформує: 
 

Запрошений: 

Іванова Надія Валеріївна – голова постійної комісії 
обласної ради 
Гінкул Віктор Миколайович – начальник управління 
молоді та спорту облдержадміністрації  
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