
 
 

 

 

 

 

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 

 
від 22 листопада 2018 року Миколаїв № 1 
 
Про депутатське звернення депутата 
обласної ради Чорного С.В. щодо 
будівництва нового навчального корпусу 
Мостівського НВК 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію з цього питання, постійна комісія 
обласної ради  

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Взяти до уваги, що відповідно до депутатського звернення у 2019 році 
Мостівский НВК стає опорною школою, у якій навчатимуться близько 500 
учнів та 160 дошкільнят, а також те, що виготовлення проектно-кошторисної 
документації буде зроблено за рахунок бюджету Мостівської ОТГ. 

2. Рекомендувати облдержадміністрації з метою забезпечення повно-
цінного навчального процесу вивчити можливість та вжити заходів щодо 
будівництва нового навчального корпусу Мостівського НВК у 2019 році на 
умовах співфінансування з державного, обласного та місцевого бюджетів. 

Про результати розгляду та проведену роботу проінформувати постійну 
комісію обласної ради та депутата обласної ради Чорного С.В. до 15 травня 
2019 року. 
 
 
 
 
 

Голова постійної комісії обласної ради                                                 Н.ІВАНОВА 



 
 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

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

 
Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 

 
від 22 листопада  2018 року Миколаїв № 2 
 
Про депутатське звернення депутата 
обласної ради Воронок А.В. щодо 
будівництва спортивного майданчика в смт. 
Арбузинка 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію із зазначеного питання, постійна 

комісія обласної ради  
 

ВИРІШИЛА: 
 

Рекомендувати депутату обласної ради Воронок А.В. детальніше вивчити 
питання, запропонувати більш конкретні заходи та звернутися до 
облдержадміністрації з метою його вирішення. 
 
 
 
 
 
 
Голова постійної комісії обласної ради                                                 Н.ІВАНОВА 



 
 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

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

 
Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 

 
від 22 листопада 2018 року Миколаїв № 3 
 
Про лист голови Комітету Верховної Ради 
України з питань сім'ї, молодіжної політики, 
спорту та туризму щодо звернення депутата 
Миколаївської міської ради Ісакова С.М. 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію із зазначеного питання, беручи до 

уваги лист Комітету з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму від 
17 жовтня 2018 року № 04-33/19-1243 (215989), враховуючи лист депутата 
Миколаївської міської ради Ісакова С.М. від 21 листопада 2018 року № 158-18 
постійна комісія обласної ради 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Взяти до уваги, що обласною радою направлялися листи на адресу 
Миколаївської міської ради для розгляду вищезазначеного листа Комітету 
Верховної Ради України з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму 
та звернення депутата Миколаївської міської ради Ісакова С.М. 

2. Зазначити, що збереження вітрильного спорту сприятиме розвитку 
галузі фізичної культури і спорту області . 

3. Рекомендувати Миколаївській міській раді, як засновнику комплексної 
дитячо-юнацької спортивної школи "Комунарівець", вжити заходів 
відповідного реагування щодо збереження відділення вітрильного спорту та 
забезпечення його належного функціонування. 

Про результати розгляду проінформувати Комітет Верховної Ради України 
з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму, постійну комісію 
обласної ради та депутата Миколаївської міської ради Ісакова С.М. 

 
 
 

Голова постійної комісії обласної ради                                                 Н.ІВАНОВА 



 
 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

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

 
Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 

 
від 22 листопада  2018 року Миколаїв № 4 
 
Про лист Миколаївського вищого училища 
фізичної культури щодо придбання 
спортивного інвентарю для учнів та студентів 
відділення веслування академічного 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію із зазначеного питання, 
враховуючи лист Миколаївського вищого училища фізичної культури від        
24 жовтня 2018 року № 477, постійна комісія обласної ради  

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Підтримати звернення Миколаївського вищого училища фізичної 
культури щодо придбання спортивного інвентарю для учнів та студентів 
відділення веслування академічного. 

2. Взяти до уваги інформацію Миколаївського вищого училища фізичної 
культури про те, що відділення веслування академічного зазначеного закладу є 
найбільш результативним, щороку 50 відсотків учнів входять до складу збірних 
команд України за віковими категоріями, вихованці закладу беруть участь у 
змаганнях чемпіонатів світу та Європи. 

3. Зазначити, що придбання сучасного спортивного інвентарю дасть 
можливість більш якісної підготовки для участі в змаганнях всеукраїнського та 
світового рівня. 

4. Рекомендувати облдержадміністрації: 
вжити заходів щодо придбання спортивного інвентарю для учнів та сту-

дентів відділення веслування академічного відповідно до листа Миколаївсько-
го вищого училища фізичної культури, у тому числі шляхом внесення змін до 
відповідних обласних програм; 

при формуванні обласного бюджету Миколаївської області на 2019 рік 
розглянути можливість збільшення видатків на спортивно-масові заходи на 
30% та фінансування для придбання спортивного інвентарю на суму 2,5 млн. 
гривень для Миколаївського вищого училища фізичної культури. 

Про результати розгляду та вжиті заходи проінформувати постійну 
комісію обласної ради та заявника. 

 
 

Голова постійної комісії обласної ради                                                 Н.ІВАНОВА 



 
 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

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

 
Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 

 
від 22 листопада 2018 року Миколаїв № 5 
 
Про листи громадських організацій щодо 
зміни назви Миколаївського академічного 
художнього російського драматичного 
театру 
 

Заслухавши та обговоривши листи ряду громадських організацій, а саме: 
Миколаївського фонду "Дітям України" (від 07 листопада 2018 року 3 40/08-1), 
громадської організації "Українське товариство "Просвіта" Миколаївщини (від 
08 листопада 2018 року № 5-2018), громадського формування з охорони 
громадського порядку "Народна самооборона" (від 08 листопада 2018 року), 
Миколаївської обласної молодіжної громадської організації "Зелений Рух" (від 
09 листопада 2018 року № 23/4), громадської організації   "Всеукраїнське 
об'єднання "Незалежна спілка спортсменів"" (від 09 листопада 2018 року        
№ 20/2), Народного ополчення Миколаївщини (від 09 листопада 2018 року       
№ 124), Миколаївського обласної (крайової) організації Народного Руху 
України (від 09 листопада 2018 року № 45/08-1), беручи до уваги лист 
Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру від 
21 листопада 2018 року № 01-03/382 постійна комісія обласної ради 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Підтримати пропозицію громадських організацій щодо зміни назви 

Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру" на 
"Миколаївський академічний художній драматичний театр". 

3. Враховуючи, що відповідно до чинного законодавства реалізація 
державної політики в галузі культури належить до повноважень місцевої 
державної адміністрації направити вищезазначені листи на адресу 
облдержадміністрації для розгляду питання по суті, вжиття заходів 
відповідного реагування та інформування заявників.  
 
 
 
 

Голова постійної комісії обласної ради                                                 Н.ІВАНОВА 



 
 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

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

 
Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 

 
від 22 листопада 2018 року Миколаїв № 6 
 
Про хід виконання рекомендацій постійної 
комісії обласної ради з питань культури, 
науки і освіти, сім'ї та молоді, спорту від    
17 жовтня 2018 року № 10 щодо віднов-
лення роботи хорових колективів області 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію із зазначеного питання, 
враховуючи інформацію управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації від 12 листопада 2018 року № 1560/02-10 постійна 
комісія обласної ради зазначає таке. 

За станом на 01.01.2018 року, в клубних закладах Миколаївщини діють 
496 вокально-хорових колективів (хори, ансамблі, квартети, тpio тощо), серед 
них: 220 колективів з народною манерою співу, 204 - естрадною, 10 - 
академічними манерами співу, 41 - фольклорний та 21 родинні колективи. У 
порівнянні з 2017 роком вокально-хорових колективів стало на 30 більше. 

72 колективи мають почесне звання: "народний" - 7 академічного, 44 
народного, 8 естрадного напрямів, 6 фольклорних колективів та «зразкових» - 7 
дитячих колективів. 

Разом з тим є низка проблемних питань: проблема є з діяльність дитячих 
хорових колективів, утримання хорових колективів потребує великих 
матеріальних затрат, у зв'язку з чим не всі заклади культури спроможні 
утримувати їх, оплата праці хормейстера та акомпаніатора не завжди відповідає 
їх професійного рівня.  

Враховуючи вищезазначене, постійна комісія обласної ради 
 

ВИРІШИЛА: 
 

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

2. Зазначити, що діяльність хорових колективів сприятиме розвитку галузі 
культури в області. 

3. Рекомендувати управлінню культури, національностей та релігій  
облдержадміністрації підтримувати та сприяти розвитку хорового мистецтва в 
області. 
 

Голова постійної комісії обласної ради                                                 Н.В. 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 

 
від 22 листопада 2018 року Миколаїв № 7 
 
Про хід виконання рекомендацій постійної 
комісії обласної ради від 22 листопада 2017 року 
№ 3 та 30 травня 2018 року № 2 «Про 
перспективи організації відпочинку та 
оздоровлення дітей у дитячих оздоровчих 
таборах, що перебувають в комунальній 
власності відповідних територіальних громад» 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію із зазначеного питання, постійна 

комісія обласної ради зазначає таке. 
Питання щодо організації відпочинку та оздоровлення дітей у дитячих 

оздоровчих таборах, що перебувають в комунальній власності відповідних 
територіальних громад розглядалося на засіданні постійної комісії обласної 
ради з питань культури, науки і освіти, сім'ї та молоді, спорту 22 листопада 
2017 року та 30 травня 2018 року.  

Департамент соціального захисту облдержадміністрації листом від        
16 травня 2018 року № 1094-01-28 та від 16 травня 2018 року № 1103-01-28 
висловлює позицію щодо неможливості впровадження в Миколаївській області, 
як пілотного проекту, у 2018 році пропорційного розподілу коштів, 
передбачених в обласному бюджеті на оздоровлення та відпочинок дітей, між 
районами, містами та об’єднаними територіальними громадами для закупівлі 
путівок в заклади відпочинку та оздоровлення області, у тому числі і через те, 
що попередні розрахунки видатків, що спрямовуються на оздоровлення та 
відпочинок дітей на 2018 рік було подано управлінням з питань молоді та 
туризму облдержадміністрації до департаменту фінансів 18 серпня 2017 року. У 
цьому листі зазначалося, що вирішення цього питання можливе з 2019 року, у 
спосіб, визначений статтею 101 Бюджетного Кодексу України, тобто у вигляді 
міжбюджетних трансфертів між місцевими бюджетами (субвенції), з 
прийняттям порядку її використання. 

Постійною комісією обласної ради були повністю враховані пропозиції 
департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації, 
запропоновані листом від 16 травня 2018 року № 1103-01-28 та надано 
відповідні рекомендації головам райдержадміністрацій, міським (міст 
обласного значення) головам, головам сільських, селищних, міських рад 



 
 

об’єднаних територіальних громад, департаменту фінансів та департаменту 
соціального захисту облдержадміністрації. 

На жаль, за станом на 20 листопада 2018 року належним чином не 
відреаговано на відповідні рекомендації постійної комісії обласної ради. Так, в 
листі від 26 жовтня 2018 року № 1732-01-25 департаменту соціального захисту 
облдержадміністрації повністю відсутня інформація щодо будь-яких 
пропозицій з цього питання, із зазначенням, що до прийняття районами, 
містами та об'єднаними територіальними громадами на наступний рік 
неможливо визначити фінансові показники, за якими можуть бути розподілені 
кошти, передбачені в обласному бюджеті на оздоровлення та відпочинок дітей і 
пропозицією розглянути зазначене питання після прийняття бюджетів усіх 
рівнів на 2019 рік. Повністю відсутня інформація про підготовку порядку 
використання коштів, не визначено шляхи реалізації проекту. 

За станом на 22 листопада 2018 року не надійшла інформація на лист 
обласної ради від 2 листопада 2018 року № 651-03/05-18. 

Вбачається, що такий підхід до вирішення питання є формальним та 
потребує негайного вжиття заходів з метою його вирішення. 

Враховуючи вищезазначене, постійна комісія обласної ради 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію департаменту соціального захисту населення 
облдержадміністрації взяти до відома. 

2. Зазначити, що питання щодо впровадження в області як пілотного 
проекту пропорційного розподілу коштів, передбачених в обласному бюджеті 
на оздоровлення та відпочинок дітей, між районами, містами та об’єднаними 
територіальними громадами для закупівлі путівок в заклади відпочинку та 
оздоровлення області, у т.ч. районні дитячі оздоровчі табори Братський район -  
«Лісова казка» та Березнегуватський район - районна дитяча оздоровча база 
імені Башкірова відповідно до рекомендацій постійної комісії обласної ради від 
22 листопада 2017 року № 3 не вирішується по суті, що може привести до 
скорочення мережі дитячих оздоровчих закладів, особливо тих, що 
перебувають в комунальній власності відповідних територіальних громад.  

Зауважити, що питання потребує негайного вжиття заходів з метою його 
вирішення та визначення шляхів реалізації. 

3. Враховуючи вищезазначене, з метою вдосконалення механізмів оздоров-
лення та відпочинку дітей області, рекомендувати облдержадміністрації, 
департаменту соціального захисту облдержадміністрації: 

вжити невідкладних та дієвих заходів щодо впровадження в області, як 
пілотного проекту, у 2019 році пропорційного розподілу коштів, передбачених 
в обласному бюджеті на оздоровлення та відпочинок дітей, між районами, 
містами та об’єднаними територіальними громадами для закупівлі путівок в 
заклади відпочинку та оздоровлення області, у т.ч. районні дитячі оздоровчі 
табори Братський район - «Лісова казка» та Березнегуватський район - районна 
дитяча оздоровча база імені Башкірова;  

проаналізувати дані щодо можливості районних таборів прийому дітей для 



 
 

відпочинку та оздоровлення та фактичної їх наповнюваності, перспективи 
відпочинку та оздоровлення дітей у цих таборах на наступні роки; 

вивчити досвід Сумської області щодо організації відпочинку та 
оздоровлення дітей стосовно розподілу коштів обласного бюджету між 
районами, містами та об’єднаними територіальними громадами на придбання 
путівок для забезпечення оздоровлення і відпочинку дітей; 

доповнити проект Програми оздоровлення та відпочинку дітей 
Миколаївської області на 2019-2023 роки розділом (заходами) щодо організації 
відпочинку та оздоровлення дітей, передбачивши розподіл коштів обласного 
бюджету між районами, містами та об’єднаними територіальними громадами 
на придбання путівок для забезпечення оздоровлення і відпочинку дітей; 

розробити порядок розподілу коштів обласного бюджету між районами, 
містами та об’єднаними територіальними громадами на придбання путівок для 
забезпечення оздоровлення і відпочинку дітей з винесенням його на розгляд 
сесії обласної ради сьомого скликання відповідно до Регламенту обласної ради 
сьомого скликання. 

4. Про вжиті заходи та хід виконання рекомендацій проінформувати 
постійну комісію обласної ради до 22 грудня 2018 року та 1 лютого 2019 року. 

 
 
 
 
 
 

Голова постійної комісії обласної ради                                                 Н.ІВАНОВА 



 
 

 

 

 

 
 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

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

 
Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 

 
від 22 листопада 2018 року Миколаїв № 8 

 
Про хід виконання обласної Програми  
"Молодь Миколаївщини" на 2016-2020 роки 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію з цього питання, постійна комісія 

обласної ради зазначає таке. 
За звітній період виконавцями програми проведено роботу щодо реалізації 

заходів вищезазначеної програми. Зокрема, спеціалістами центру соціальних 
служб для сім'ї, дітей та молоді здійснено 809 оцінок потреб та виявлено 461 
сім'ю, яка опинилась в складних життєвих обставинах.  

Спеціалісти служб у справах дітей на базі навчальних закладів здійснюють 
з учнями та їх батьками інформаційно-роз'яснювальну роботу щодо виховання у 
дітей морально-етичних якостей, відповідального ставлення до здоров'я, 
відповідальності за правопорушення та злочини. Протягом 2018 року проведено 
64 виступи. Робота в закладах освіти щодо формування у дітей та молоді навичок 
здорового способу життя, негативного ставлення до вживання наркотичних та 
алкогольних речовин проводиться протягом навчального року і охоплює весь 
навчально-виховний процес. 

Закладами охорони здоров'я міста разом з неурядовими та громадськими 
організаціями, засобами масової інформації проводиться робота серед молоді з 
питань профілактики наркоманії, ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу та 
захворюваннями, які передаються статевим шляхом.  

Вживалися заходи щодо зайнятості молоді. 
Протягом І півріччя 2018 року 26 особам з числа дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування та 1 особі, яка була особою з числа дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування надано житло за рахунок 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-
ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших 
форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, 
осіб з їх числа. У м. Миколаєві функціонує соціальний гуртожиток для осіб, які 
потребують соціального захисту, в якому: 17 кімнат призначено для проживання 
сімей та 17 кімнат для проживання одиноких громадян у тому числі для дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа. У 
гуртожитку проживають 12 осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування.  

 

 



 
 

Разом з тим, актуальними питаннями залишаються питання забезпечення 
молоді першим робочим місцем, житлом та інші. 

Враховуючи вищезазначене, постійна комісія обласної ради 
 

ВИРІШИЛА: 
 
1. Інформацію управління молоді та спорту облдержадміністрації щодо 

виконання заходів обласної Програми "Молодь Миколаївщини" на 2016-2020 
роки взяти до відома. 

 2. Зазначити, що органами виконавчої влади та місцевого самоврядування 
проведено певну роботу з реалізації заходів вищезазначеної програми. 

3. З метою повного виконання заходів обласної Програми "Молодь 
Миколаївщини" на 2016-2020 роки рекомендувати облдержадміністрації, 
райдержадміністраціям, органам місцевого самоврядування, об'єднаним 
територіальним громадам в межах повноважень: 

продовжити роботу щодо виконання заходів з формування громадянської 
позиції, національно-патріотичного виховання  шляхом забезпечення системної 
освітньої, виховної, інформаційної роботи, забезпечення роботи в районах 
області спортивних молодіжних осередків, дитячих та молодіжних рухів, 
діяльності молодіжних працівників та волонтерів; 

забезпечити надання всебічної підтримки  діяльності молодіжних колегій 
при облдержадміністрації, райдержадміністраціях, інститутів громадянського 
суспільства, проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), 
розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання 
(реалізації) яких надається фінансова  підтримка; 

проводити заходи, спрямовані на популяризацію та утвердження здорового 
і безпечного способу життя та культури здоров’я серед молоді, зокрема лекції, 
диспути з питань профілактики соціально небезпечних  захворювань; 

створювати умови та здійснювати заходи, спрямовані на забезпечення 
первинної і вторинної зайнятості та самозайнятості молоді у процесі співпраці 
громадських об’єднань, роботодавців, органів державної влади та місцевого 
самоврядування; забезпечувати надання профорієнтаційних послуг молоді з 
метою вибору актуальних на ринку праці професій; 

вживати заходів, спрямованих на забезпечення молоді житлом; забезпечити 
створення соціального житла, придатного для проживання, на території міст і 
районів області з метою забезпечення житлом осіб із числа дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування; 

сприяти діяльності установ, організацій, клубів, осередків громадської 
активності, спрямованих на підтримку молоді, яка проживає на тимчасово 
окупованих територіях, та внутрішньо переміщених осіб. 

3. Інформацію про хід виконання цих рекомендацій надати відповідно до 
Програми "Молодь Миколаївщини" на 2016-2020 роки (розділ 8. Організація і 
контроль за виконанням програми). 

 
 

Голова постійної комісії обласної ради                                                 Н.ІВАНОВА 



ПРОЕКТ      
ПОРЯДОК ДЕННИЙ  

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

 
22 листопада 2018 року  
Початок: 10.00 

                       Депутатська кімната 

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

будівництва нового навчального корпусу Мостівського НВК.  
Інформує: 
Запрошені: 
 

Чорний Сергій Віталійович – депутат обласної ради 
Шевченко Євген Валерійович – заступник голови 
облдержадміністрації. 

 

2. Про депутатське звернення депутата обласної ради Воронок А.В. щодо 
будівництва спортивного майданчика в смт. Арбузинка. 

Інформує: 
Запрошені: 
 

Воронок Анна Вадимівна – депутат обласної ради 
Шевченко Євген Валерійович – заступник голови 
облдержадміністрації. 

 

3. Про лист голови Комітету Верховної Ради України з питань сім'ї, 
молодіжної політики, спорту та туризму щодо звернення депутата Миколаївської 
міської ради Ісакова С.М.  

Інформує: 
 
 
Запрошені: 
 

Машкін Олег Валерійович – начальник управління у 
справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської 
ради 
Ісаков Сергій Михайлович – депутат Миколаївської міської 
ради 

 

4. Про лист Миколаївського вищого училища фізичної культури щодо 
придбання спортивного інвентарю для учнів та студентів відділення веслування 
академічного. 

Інформує: 
 
Запрошені: 
 

Мельніченко Олександр Миколайович – директор 
Миколаївського вищого училища фізичної культури 
Шевченко Євген Валерійович – заступник голови 
облдержадміністрації. 
Удовиченко Олена Олександрівна – директор департаменту 
освіти і науки облдержадміністрації  

 
5. Про листи громадських організацій щодо зміни назви Миколаївського 

академічного художнього російського драматичного театру. 
Інформують: 
Запрошені: 
 

Представники громадських організацій 
Шевченко Євген Валерійович – заступник голови 
облдержадміністрації. 
Димитров Михайло Федорович – начальник управління 
культури, національностей та релігій облдержадміністрації  
Свистун Артем Олександрович – художній керівник 
Миколаївського академічного художнього російського 
драматичного театру 



2 
 

6. Про хід виконання рекомендацій постійної комісії обласної ради з питань 
культури, науки і освіти, сім'ї та молоді, спорту від 17 жовтня 2018 року  № 10 
щодо відновлення роботи хорових колективів області.  

 Доповідач: 
 
Запрошені: 
 

Димитров Михайло Федорович – начальник управління 
культури, національностей та релігій облдержадміністрації 
Шевченко Євген Валерійович – заступник голови 
облдержадміністрації. 

 
7. Про хід виконання рекомендацій постійної комісії обласної ради від     

22 листопада 2017 року № 3 та 30 травня 2018 року № 2 «Про перспективи 
організації відпочинку та оздоровлення дітей у дитячих оздоровчих таборах, що 
перебувають в комунальній власності відповідних територіальних громад». 

Доповідачі: 
 
 
 
 
Запрошені: 

Смоквіна Микола Миколайович – начальник відділу 
департаменту соціального захисту облдержадміністрації 
Живанова Надія Андріївна – заступник директора 
департаменту соціального захисту облдержадміністрації – 
начальник управління соціальних послуг 
Шевченко Євген Валерійович – заступник голови 
облдержадміністрації. 

 
8. Про хід виконання обласної Програми "Молодь Миколаївщини" на 2016-

2018 роки. 
Доповідач: 
 
Запрошені: 

Гінкул Віктор Миколайович – в.о. начальника управління 
молоді та спорту облдержадміністрації 
Шевченко Євген Валерійович – заступник голови 
облдержадміністрації. 

 
9.  Різне. 
 
Про лист виконавчого комітету Первомайської міської ради. 
Інформує: 
 

Іанова Надія Валеріївна – голова постійної комісії обласної 
ради  

 
Про повторний лист голови профспілкової організації Вознесенського ПАЛ. 
Інформує: 
 

Іванова Надія Валеріївна – голова постійної комісії обласної 
ради  

 
Інформація про хід виконання попередніх рекомендацій постійної комісії 

обласної ради, що стосуються галузі культури. 
Інформує: 
 
 

Димитров Михайло Федорович – начальник управління 
культури, національностей та релігій 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 22 листопада 2018 року Миколаїв № 26 
 
Всього членів постійної комісії – 5 
 
Присутні: 
 

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

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

  
Запрошені: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
У роботі 
комісії взяли 
участь: 
 

Кротов А.О. – заступник голови обласної ради, 
Шевченко Є.В. – заступник голови облдержадміністрації (був 
відсутній), 
Воронок А.В. – депутат обласної ради (була відсутня), 
Ісаков С.М. – депутат міської ради (був відсутній), 
Димитров М. Ф. – начальник управління культури, національ-
ностей та релігій облдержадміністрації (був відсутній), 
Удовиченко О. О. – директор департаменту освіти і науки обл-
держадміністрації (була відсутня),  
Гінкул В. М. – в.о. начальника управління молоді та спорту обл-
держадміністрації, 
Єльчієва О.Р. – директор департаменту соціального захисту 
облдержадміністрації, 
Машкін О.В. – начальник управління у справах фізичної 
культури і спорту Миколаївської міської ради, 
Мельніченко О.М. – директор Миколаївського вищого училища 
фізичної культури,  
представники громадських організацій, 
Свистун А. О. – художній керівник Миколаївського академічного 
художнього російського театру,  
Бойченко В.Б. – заступник начальника управління культури, 
національностей та релігій облдержадміністрації, 
Піддубна Л.О. – заступник начальника управління культури, 
національностей та релігій облдержадміністрації, 
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Чеботарьов В. О. – начальник відділу у справах національностей 
управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації, 
Сокульська Н.В. – заступник директора департаменту освіти і 
науки Миколаївської обласної державної адміністрації-
начальник управління освіти та ресурсного забезпечення, 
представники засобів масової інформації,  
Живанова Н.А. – заступник директора департаменту соціального 
захисту облдержадміністрації, 
Кулин І. М. – директор КДЮСШ «Комунарівець», 
Бєлий С.О. – режисер театру естрадних мініатюр "Повітове місто 
Н", 
представники засобів масової інформації. 

 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
1. Про депутатське звернення депутата обласної ради Чорного С.В. щодо 

будівництва нового навчального корпусу Мостівського НВК.  
Інформує: 
Запрошені: 
 

Чорний Сергій Віталійович – депутат обласної ради 
Шевченко Євген Валерійович – заступник голови 
облдержадміністрації. 

 

2. Про депутатське звернення депутата обласної ради Воронок А.В. щодо 
будівництва спортивного майданчика в смт. Арбузинка. 

Інформує: 
Запрошені: 
 

Воронок Анна Вадимівна – депутат обласної ради 
Шевченко Євген Валерійович – заступник голови 
облдержадміністрації. 

 

3. Про лист голови Комітету Верховної Ради України з питань сім'ї, 
молодіжної політики, спорту та туризму щодо звернення депутата 
Миколаївської міської ради Ісакова С.М.  

Інформує: 
 
 
Запрошені: 
 

Машкін Олег Валерійович – начальник управління у 
справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської 
ради 
Ісаков Сергій Михайлович – депутат Миколаївської міської 
ради 

 

4. Про лист Миколаївського вищого училища фізичної культури щодо 
придбання спортивного інвентарю для учнів та студентів відділення веслування 
академічного. 

Інформує: 
 
Запрошені: 
 

Мельніченко Олександр Миколайович – директор 
Миколаївського вищого училища фізичної культури 
Шевченко Євген Валерійович – заступник голови 
облдержадміністрації. 
Удовиченко Олена Олександрівна – директор департаменту 
освіти і науки облдержадміністрації  
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5. Про листи громадських організацій щодо зміни назви Миколаївського 
академічного художнього російського драматичного театру. 

Інформують: 
Запрошені: 
 

Представники громадських організацій 
Шевченко Євген Валерійович – заступник голови 
облдержадміністрації. 
Димитров Михайло Федорович – начальник управління 
культури, національностей та релігій облдержадміністрації  
Свистун Артем Олександрович – художній керівник 
Миколаївського академічного художнього російського 
драматичного театру 

 
6. Про хід виконання рекомендацій постійної комісії обласної ради з 

питань культури, науки і освіти, сім'ї та молоді, спорту від 17 жовтня 2018 року  
№ 10 щодо відновлення роботи хорових колективів області.  

Доповідач: 
 
Запрошені: 
 

Димитров Михайло Федорович – начальник управління 
культури, національностей та релігій облдержадміністрації 
Шевченко Євген Валерійович – заступник голови 
облдержадміністрації. 

 
7. Про хід виконання рекомендацій постійної комісії обласної ради від        

22 листопада 2017 року № 3 та 30 травня 2018 року № 2 «Про перспективи 
організації відпочинку та оздоровлення дітей у дитячих оздоровчих таборах, що 
перебувають в комунальній власності відповідних територіальних громад». 

Доповідачі: 
 
 
 
 
 
 
Запрошені: 

Єльчієва Оксана Русланівна – директор департаменту 
соціального захисту облдержадміністрації, 
Смоквіна Микола Миколайович – начальник відділу 
департаменту соціального захисту облдержадміністрації 
Живанова Надія Андріївна – заступник директора 
департаменту соціального захисту облдержадміністрації – 
начальник управління соціальних послуг 
Шевченко Євген Валерійович – заступник голови 
облдержадміністрації. 

 
8. Про хід виконання обласної Програми "Молодь Миколаївщини" на 

2016-2020 роки. 
Доповідач: 
 
Запрошені: 

Гінкул Віктор Миколайович – в.о. начальника управління 
молоді та спорту облдержадміністрації 
Шевченко Євген Валерійович – заступник голови 
облдержадміністрації. 

 
9.  Різне. 
Про лист виконавчого комітету Первомайської міської ради. 
Інформує: 
 

Іанова Надія Валеріївна – голова постійної комісії обласної 
ради  
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Про повторний лист голови профспілкової організації Вознесенського 
ПАЛ. 

Інформує: 
 

Іванова Надія Валеріївна – голова постійної комісії обласної 
ради  

 
Інформація про хід виконання попередніх рекомендацій постійної комісії 

обласної ради, що стосуються галузі культури. 
Інформує: 
 
 

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

 
Головуючою запропоновано затвердити порядок денний. 

 
Проведено голосування. 
Підсумки голосування: «за» - одноголосно. 

 
1. СЛУХАЛИ: Про депутатське звернення депутата обласної ради Чорно-      

го С.В. щодо будівництва нового навчального корпусу Мостівського НВК.  
Інформує: Чорний Сергій Віталійович – депутат обласної ради 
 

У обговоренні 
взяли участь: 

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

У ході обговорення депутат Кравченко М.А. запропонував доповнити 
пункт 2 проекту рекомендацій словами "на умовах співфінансування з 
державного, обласного та місцевого бюджетів". 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: (рекомендації № 1 додаються). 
 

У зв'язку з відсутністю депутата обласної ради Воронок А.В. депутатів про 
звернення проінформувала Іванова Н.В.  – голово постійної комісії. 

 
2. СЛУХАЛИ: Про депутатське звернення депутата обласної ради Воро-  

нок А.В. щодо будівництва спортивного майданчика в смт. Арбузинка. 
Інформує: Іванова Надія Валеріївна – голова постійної комісії  
 

У обговоренні 
взяли участь: 

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

 
У ході обговорення депутат Кравченко М.А. зазначив, що відсутні 

розрахунки на будівництво майданчика, Гладун С.М. висловила думку про 
необхідність депутата Воронок А.В. самій звернутися до облдержадміністрації. 
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У ході обговорення запропоновано такий проект рекомендацій: 
"Рекомендувати депутату обласної ради Воронок А.В. детальніше вивчити 
питання, запропонувати більш конкретні заходи та звернутися до 
облдержадміністрації з метою його вирішення". 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: (рекомендації № 2 додаються). 
 

 
3. СЛУХАЛИ: Про лист голови Комітету Верховної Ради України з питань 

сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму щодо звернення депутата 
Миколаївської міської ради Ісакова С.М.  

Інформує: 
 
 

Машкін Олег Валерійович – начальник управління у 
справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської 
ради 

 
У обговоренні 
взяли участь: 

Іванова Н. В., Кравченко М. А., Чорний С.В., Кротов А.О., 
Гладун С.М., Невеселий В.В., Машкін О.В., Кулин І. М. 
 

Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – 4 (Іванова Н.В., Гладун С.М., Чорний С.В., 
Невеселий В.В.), 
"утрималися" – 1 (Кравченко М.А.) 
 

ВИРІШИЛИ: (рекомендації № 3 додаються). 
 

4. СЛУХАЛИ: Про лист Миколаївського вищого училища фізичної 
культури щодо придбання спортивного інвентарю для учнів та студентів 
відділення веслування академічного. 

Інформує: 
 
Запрошені: 
 

Мельніченко Олександр Миколайович – директор 
Миколаївського вищого училища фізичної культури 
Сокульська Наталія Вікторівна – заступник директора 
департаменту освіти і науки облдержадміністрації  

 
У обговоренні 
взяли участь: 

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

У ході обговорення депутатами внесено такі пропозиції: 
доповнити проект рекомендацій пунктом 1 такого змісту: "Підтримати 

звернення Миколаївського вищого училища фізичної культури щодо придбання 
спортивного інвентарю для учнів та студентів відділення веслування 
академічного"; 

пункти 2,3 вважати відповідно пунктами 3,4; 
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пункт 4 після слів "відповідно до листа Миколаївського вищого училища 
фізичної культури" доповнити словами "у тому числі шляхом внесення змін до 
відповідних обласних програм" та новим підпунктом такого змісту "при 
формуванні обласного бюджету Миколаївської області на 2019 рік розглянути 
можливість збільшення видатків на спортивно-масові заходи на 30% та 
фінансування для придбання спортивного інвентарю на суму 2,5 млн. гривень 
для Миколаївського вищого училища фізичної культури". 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: (рекомендації № 4 додаються). 
 

5. СЛУХАЛИ: Про листи громадських організацій щодо зміни назви 
Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру. 

Інформують: 
 
 
Запрошені: 
 

Представники громадських організацій 
Піддубна Л.О. – заступник начальника управління культури, 
національностей та релігій облдержадміністрації,  
Бойченко В.Б. – заступник начальника управління культури, 
національностей та релігій облдержадміністрації. 

 
У обговоренні 
взяли участь: 

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

 

 
У ході обговорення запропоновано підтримати пропозицію громадських 

організацій щодо зміни назви Миколаївського академічного художнього 
російського драматичного театру" на "Миколаївський академічний художній 
драматичний театр". 
  

Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – 3 (Іванова Н.В., Чорний С.В., Невеселий В.В.),
"утрималися" – 1 (Гладун С.М.),  
"проти" – 1 (Кравченко М.А.). 
 

ВИРІШИЛИ: (рекомендації № 5 додаються). 
 
6. СЛУХАЛИ: Про хід виконання рекомендацій постійної комісії обласної 

ради з питань культури, науки і освіти, сім'ї та молоді, спорту від 17 жовтня 
2018 року  № 10 щодо відновлення роботи хорових колективів області.  

Доповідач: 
 
Запрошені: 
 

Піддубна Л.О. – заступник начальника управління культури, 
національностей та релігій облдержадміністрації, 
Бойченко В.Б. – заступник начальника управління культури, 
національностей та релігій облдержадміністрації. 
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У обговоренні 
взяли участь: 

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

У ході обговорення викласти пункт 3 проекту рекомендацій у такій 
редакції: "Рекомендувати управлінню культури, національностей та релігій  
облдержадміністрації підтримувати та сприяти розвитку хорового мистецтва в 
області". 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: (рекомендації № 6 додаються). 
 

7. СЛУХАЛИ: Про хід виконання рекомендацій постійної комісії обласної 
ради від 22 листопада 2017 року № 3 та 30 травня 2018 року № 2 «Про 
перспективи організації відпочинку та оздоровлення дітей у дитячих 
оздоровчих таборах, що перебувають в комунальній власності відповідних 
територіальних громад». 

Доповідачі: 
 
 
 
 
 
 

Смоквіна Микола Миколайович – начальник відділу 
департаменту соціального захисту облдержадміністрації 
Живанова Надія Андріївна – заступник директора 
департаменту соціального захисту облдержадміністрації – 
начальник управління соціальних послуг 
Шевченко Євген Валерійович – заступник голови 
облдержадміністрації. 

 
У обговоренні 
взяли участь: 

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

У ході обговорення Кротов А.О. запропонував департаменту соціального 
захисту облдержадміністрації проаналізувати дані щодо можливості районних 
таборів прийому дітей для відпочинку та оздоровлення та фактичної їх 
наповнюваності, перспективи відпочинку та оздоровлення дітей у цих таборах 
на наступні роки. 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: (рекомендації № 7 додаються). 
 

8. СЛУХАЛИ: Про хід виконання обласної Програми "Молодь 
Миколаївщини" на 2016-2020 роки. 

Доповідач: 
 

Гінкул Віктор Миколайович – в.о. начальника управління 
молоді та спорту облдержадміністрації 

 
У обговоренні 
взяли участь: 

Іванова Н. В., Кравченко М. А., Чорний С.В., Кротов А.О., 
Гладун С.М., Невеселий В.В.  
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У ході обговорення запропоновано вилучити пункт 3 проекту 
рекомендацій. 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: (рекомендації № 8 додаються). 
 

9. СЛУХАЛИ: Різне. 
Про лист виконавчого комітету Первомайської міської ради. 
Інформує: 
 

Іанова Надія Валеріївна – голова постійної комісії обласної 
ради. 
 

У обговоренні 
взяли участь: 

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

 
Проведено голосування.   
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно 
 

 

ВИРІШИЛИ: Інформацію взяти до відома.  
 
 

СЛУХАЛИ: Про повторний лист голови профспілкової організації 
Вознесенського ПАЛ. 

Інформує: 
 

Іванова Надія Валеріївна – голова постійної комісії обласної 
ради  

 
У обговоренні 
взяли участь: 

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

У ході обговорення запропоновано: 
- інформацію взяти до відома. 
- зазначити, що проведення службових розслідувань щодо фактів корупційних 
правопорушень не належить до компетенції постійної комісії обласної ради. 
- направити вищезазначений лист на адресу облдержадміністрації для розгляду 
та надання інформації за результатами. 
 
Проведено голосування.   
Підсумки голосування: 
 

"за" – 4 (Іванова Н.В., Гладун С.М., Чорний С.В., 
Невеселий В.В.) 
"утрималися" – 1 (Кравченко М.А.) 
 

 

ВИРІШИЛИ: 1. Інформацію взяти до відома. 
2. Зазначити, що проведення службових розсліду-
вань щодо фактів корупційних правопорушень не 
належить до компетенції постійної комісії 
обласної ради. 
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3. Направити вищезазначений лист на адресу 
облдержадміністрації для розгляду та надання 
інформації за результатами. 

 
 
СЛУХАЛИ: Інформація про хід виконання попередніх рекомендацій 

постійної комісії обласної ради, що стосуються галузі культури. 
Інформує: 
 
 

Піддубна Л.О. – заступник начальника управління культури, 
національностей та релігій облдержадміністрації, 
Бойченко В.Б. – заступник начальника управління культури, 
національностей та релігій облдержадміністрації, 
Чеботарьов В. О. – начальник відділу у справах 
національностей управління культури, національностей та 
релігій облдержадміністрації 
 

 

У обговоренні 
взяли участь: 

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

 

 
Обговорено питання:  
- про хід виконання рекомендацій постійної комісії обласної ради з питань 

культури, науки і освіти, сім'ї та молоді, спорту від 17 жовтня 2018 року № 2 
"Про проект програми розвитку культури у Миколаївській області на 2019-2021 
роки";  

- про врахування пропозицій громадських організацій національних 
меншин та Ради національних товариств до проекту обласної Цільової 
національно-культурної програми "Збереження та розвиток етнічної культури 
та мовної самобутності національних меншин у Миколаївській області" на 
20198-2021 роки; 

про хід виконання рекомендації постійної комісії від 22 серпня 2018 року 
№ 5 «Про лист режисера театру естрадних мініатюр «Повітове місто Н» Бєлого 
С. про порушення, на його думку, чинного законодавства з боку управління 
культури, національностей та релігій облдержадміністрації та Миколаївського 
обласного центру народної творчості щодо позбавлення театру звання 
«народний» та інших порушень». 

У ході обговорення депутатами було рекомендовано управлінню культури, 
національностей та релігій облдержадміністрації надати пропозиції щодо 
оновлення складу атестаційної комісії з присвоєння (підтвердження) звання 
«народний»/«зразковий» аматорським колективам (студіям). 
 
 
Проведено голосування.   
Підсумки голосування: 
 
 

"за" – одноголосно 
 

 

ВИРІШИЛИ: 1. Інформацію взяти до відома.  
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2. Рекомендувати управлінню культури, національ-
ностей та релігій облдержадміністрації надати 
постійній комісії обласної ради пропозиції щодо 
оновлення складу атестаційної комісії з присво-
єння (підтвердження) звання «народний» / «зраз-
ковий» аматорським колективам (студіям). 

 
 
 
 
 
 
 
 

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