
Проект 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

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

 
18 грудня 2019 року 
Початок: 10.00 

Депутатська кімната 

 

1. Про затвердження Регіональної програми розвитку автомобільних доріг 
загального користування Миколаївської області на 2020-2022 роки.  

 
2. Про продовження строку дії Програми економічного і соціального 

розвитку Миколаївської області на 2015-2017 роки «Миколаївщина – 2017» на 
період до 2020 року включно та внесення змін і доповнень до Програми. 

 
3. Про внесення змін до Програми розвитку освіти Миколаївської області на 

2017-2021 роки. 

 
4. Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку освіти 

Миколаївської області на 2017-2021 роки.  

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

культури в Миколаївській області. 

 
6. Про внесення змін до Комплексної програми соціального захисту 

населення «Турбота» на період до 2020 року. 

 
7. Про внесення змін до обласної Програми "Безбар'єрна Миколаївщина" на 

період до 2020 року.  

Доповідач: Сікорський Сергій Васильович – в.о. начальника 
управління інфраструктури облдержадміністрації. 

Доповідач: Грипенко Володимир Кузьмич – в.о. директора 
департаменту економічного розвитку та регіональної 
політики облдержадміністрації  

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

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

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

Доповідач: Єльчієва Оксана Русланівна – директор департаменту 
соціального захисту населення облдержадміністрації. 

Доповідач: Єльчієва Оксана Русланівна – директор департаменту 
соціального захисту населення облдержадміністрації. 
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8. Про затвердження обласної Програми розвитку та підтримки закладів 

охорони здоров'я обласної комунальної власності Миколаївської обласної ради на 
2020-2022 роки.  

 
9. Про внесення змін і доповнень до обласної Програми "Молодь 

Миколаївщини" на 2016-2020 роки. 

 
10. Про обласний бюджет Миколаївської області на 2020 рік. 

 
11. Про звіт обласної державної адміністрації щодо виконання заходів 

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

 
12. Про реорганізацію Миколаївського обласного центру здоров'я 

Миколаївської обласної ради шляхом перетворення у комунальне некомерційне 
підприємство "Миколаївський регіональний центр громадського здоров'я 
Миколаївської обласної ради".  

 
13. Про надання згоди на безоплатну передачу індивідуального визначеного 

майна зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської 
області у комунальну власність територіальних громад Миколаївської області. 

 
14. Про організацію звітів депутатів Миколаївської обласної ради сьомого 

скликання. 

 
15. Про план роботи Миколаївської обласної ради сьомого скликання на  

2020 рік. 

Доповідач: Георгієв Павло Васильович – начальник управління 
охорони здоров'я облдержадміністрації. 

Доповідач: Гінкул Віктор Миколайович – начальник управління 
молоді та спорту облдержадміністрації. 

     Доповідач: Іщенко Вадим Павлович – директор департаменту 
фінансів облдержадміністрації. 

Доповідач: Єльчієва Оксана Русланівна – директор департаменту 
соціального захисту населення облдержадміністрації. 

Доповідач: Георгієв Павло Васильович – начальник управління 
охорони здоров'я облдержадміністрації. 

Доповідач: Георгієв Павло Васильович – начальник управління 
охорони здоров'я облдержадміністрації. 

Доповідач: Москаленко Вікторія Вікторівна – голова обласної ради. 

Доповідач: Москаленко Вікторія Вікторівна – голова обласної ради. 
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Різне. 
 
Про хід виконання Програми розвитку фізичної культури і спорту в 

Миколаївській області на 2019-2022 роки. 

 
Про лист Березнегуватської районної ради щодо передбачення в обласному 

бюджеті коштів на оздоровлення та відпочинок дітей в районній оздоровчій 
базі відпочинку ім. М.В. Башкірова. 

 
Про повторний 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. 

 
Про лист Каймаразова С-М. Д. щодо фінансової підтримки правління Ради 

національних товариств та внесення змін до обласної програми. 

 
 
 
 

Доповідач: 
 

Запрошений: 

Гінкул Віктор Миколайович – начальник  управління 
молоді та спорту облдержадміністрації  
Трайтлі Олександр Олександрович – заступник голови 
облдержадміністрації.  

Інформує: 
 

Запрошений: 

Богуш Раїса Олексіївна – голова Березнегуватської 
районної ради. 
Трайтлі Олександр Олександрович – заступник голови 
облдержадміністрації.  
Єльчієва Оксана Русланівна – директор департаменту 
соціального захисту облдержадміністрації. 

Інформує: 
 

Запрошений: 

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

Інформує: 
 
 

Запрошені: 

Каймаразов Султан-Мурад  Джамалутдинович – голова ради 
старійшин Ради національних товариств Миколаїв-ської 
області. 
Трайтлі Олександр Олександрович – заступник голови 
облдержадміністрації.  
Димитров Михайло Федорович – начальник управління 
культури, національностей та релігій облдержадміністрації. 
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Про звернення Купини М. щодо благоустрою прилеглої території бувшого 

кінотеатру "Іскра". 

 
Про план роботи постійної комісії обласної ради з питань культури, науки і 

освіти, сім'ї та молоді, спорту на 2020 рік. 

 
 
 
 
 

Інформує: 
 

      Запрошений: 

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

Інформує: 
 

Іванова Надія Валеріївна – голова постійної комісії обласної 
ради. 
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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 18 грудня 2019 року Миколаїв № 38 
 
Всього членів постійної комісії – 4. 
 
Присутні: 
 

Іванова Н. В., 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: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Грипенко Володимир Кузьмич – в.о. директора департаменту 
економічного розвитку та регіональної політики облдерж-
адміністрації,  
Удовиченко Олена Олександрівна – директор департаменту 
освіти і науки облдержадміністрації, 
Димитров Михайло Федорович – начальник управління 
культури, національностей та релігій облдержадміністрації, 
Єльчієва Оксана Русланівна – директор департаменту 
соціального захисту населення облдержадміністрації, 
Гінкул Віктор Миколайович – начальник управління молоді та 
спорту облдержадміністрації, 
Іщенко Вадим Павлович – директор департаменту фінансів 
облдержадміністрації 

У засіданні 
комісії взяли 
участь: 

Кротов Андрій Олександрович – заступник голови обласної ради, 
Бойченко Віталій Борисович – заступник начальника управління 
культури,  національностей та релігій облдержадміністрації, 
Смоквіна Микола Миколайович – начальник відділу з питань 
оздоровлення департаменту соціального захисту населення 
облдержадміністрації,  
Черненко Оксана Іванівна – заступник начальника управління 
охорони здоров'я облдержадміністрації, 
Корсак Оксана Григорівна – начальник відділу з питань 
забезпечення діяльності керівництва обласної ради та 
міжнародних відносин, 
Яценко Сергій Михайлович – начальник Державної інспекції по 
охороні пам'яток культури в Миколаївській області.  
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представники засобів масової інформації. 
На засіданні постійної комісії були відсутні запрошені Трайтлі Олександр 

Олександрович – заступник голови облдержадміністрації, Сікорський Сергій 
Васильович – в.о. начальника управління інфраструктури облдержадміністрації, 
Георгієв Павло Васильович – начальник управління охорони здоров'я 
облдержадміністрації, Кушнір Тарас Леонідович – голова Доманівської 
районної ради, Каймаразов Султан-Мурад  Джамалутдинович – голова ради 
старійшин Ради національних товариств Миколаївської області.  

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

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: одноголосно. 

 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1. Про затвердження Регіональної програми розвитку автомобільних доріг 
загального користування Миколаївської області на 2020-2022 роки.  

 
2. Про продовження строку дії Програми економічного і соціального 

розвитку Миколаївської області на 2015-2017 роки «Миколаївщина – 2017» на 
період до 2020 року включно та внесення змін і доповнень до Програми. 

 
3. Про внесення змін до Програми розвитку освіти Миколаївської області на 

2017-2021 роки. 

 
4. Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку освіти 

Миколаївської області на 2017-2021 роки.  

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

культури в Миколаївській області. 

Доповідач: Сікорський Сергій Васильович – в.о. начальника 
управління інфраструктури облдержадміністрації. 

Доповідач: Грипенко Володимир Кузьмич – в.о. директора 
департаменту економічного розвитку та регіональної 
політики облдержадміністрації  

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

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

Доповідач: Димитров Михайло Федорович – начальник управління 
культури, національностей та релігій облдержадміністрації. 
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6. Про внесення змін до Комплексної програми соціального захисту 
населення «Турбота» на період до 2020 року. 

 
7. Про внесення змін до обласної Програми "Безбар'єрна Миколаївщина" на 

період до 2020 року.  

 
8. Про затвердження обласної Програми розвитку та підтримки закладів 

охорони здоров'я обласної комунальної власності Миколаївської обласної ради на 
2020-2022 роки.  

 
9. Про внесення змін і доповнень до обласної Програми "Молодь 

Миколаївщини" на 2016-2020 роки. 

 
10. Про обласний бюджет Миколаївської області на 2020 рік. 

 
11. Про звіт обласної державної адміністрації щодо виконання заходів 

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

 
12. Про реорганізацію Миколаївського обласного центру здоров'я 

Миколаївської обласної ради шляхом перетворення у комунальне некомерційне 
підприємство "Миколаївський регіональний центр громадського здоров'я 
Миколаївської обласної ради".  

13. Про надання згоди на безоплатну передачу індивідуального визначеного 
майна зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської 
області у комунальну власність територіальних громад Миколаївської області. 

Доповідач: Єльчієва Оксана Русланівна – директор департаменту 
соціального захисту населення облдержадміністрації. 

Доповідач: Єльчієва Оксана Русланівна – директор департаменту 
соціального захисту населення облдержадміністрації. 

Доповідач: Георгієв Павло Васильович – начальник управління 
охорони здоров'я облдержадміністрації. 

Доповідач: Гінкул Віктор Миколайович – начальник управління 
молоді та спорту облдержадміністрації. 

     Доповідач: Іщенко Вадим Павлович – директор департаменту 
фінансів облдержадміністрації. 

Доповідач: Єльчієва Оксана Русланівна – директор департаменту 
соціального захисту населення облдержадміністрації. 

Доповідач: Георгієв Павло Васильович – начальник управління 
охорони здоров'я облдержадміністрації. 
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14. Про організацію звітів депутатів Миколаївської обласної ради сьомого 

скликання. 

 
15. Про план роботи Миколаївської обласної ради сьомого скликання на  

2020 рік. 

 
Різне. 
 
Про хід виконання Програми розвитку фізичної культури і спорту в 

Миколаївській області на 2019-2022 роки. 

 
Про лист Березнегуватської районної ради щодо передбачення в обласному 

бюджеті коштів на оздоровлення та відпочинок дітей в районній оздоровчій 
базі відпочинку ім. М.В. Башкірова. 

 
Про повторний 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. 

 

Доповідач: Георгієв Павло Васильович – начальник управління 
охорони здоров'я облдержадміністрації. 

Доповідач: Москаленко Вікторія Вікторівна – голова обласної ради. 

Доповідач: Москаленко Вікторія Вікторівна – голова обласної ради. 

Доповідач: 
 

Запрошений: 

Гінкул Віктор Миколайович – начальник  управління 
молоді та спорту облдержадміністрації  
Трайтлі Олександр Олександрович – заступник голови 
облдержадміністрації.  

Інформує: 
 

Запрошений: 

Богуш Раїса Олексіївна – голова Березнегуватської 
районної ради. 
Трайтлі Олександр Олександрович – заступник голови 
облдержадміністрації.  
Єльчієва Оксана Русланівна – директор департаменту 
соціального захисту облдержадміністрації. 

Інформує: 
 

Запрошений: 

Кушнір Тарас Леонідович – голова Доманівської районної 
ради. 
Трайтлі Олександр Олександрович – заступник голови 
облдержадміністрації.  
Удовиченко Олена Олександрівна – директор 
департаменту освіт і науки облдержадміністрації. 
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Про лист Каймаразова С-М. Д. щодо фінансової підтримки правління Ради 
національних товариств та внесення змін до обласної програми. 

 
Про звернення Купини М. щодо благоустрою прилеглої території бувшого 

кінотеатру "Іскра". 

 
Про план роботи постійної комісії обласної ради з питань культури, науки і 

освіти, сім'ї та молоді, спорту на 2020 рік. 

 
При розгляді та голосуванні питань №№ 1- 4 був відсутній Невеселий В.В. 
 
1. СЛУХАЛИ: Про затвердження Регіональної програми розвитку 

автомобільних доріг загального користування Миколаївської області на 2020-2022 
роки.  

У зв'язку з відсутністю доповідача запропоновано не розглядати питання.  
 

У обговоренні 
взяли участь: 

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

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно, 

ВИРІШИЛИ: Не розглядати питання у зв'язку із відсутністю 
доповідача. 
 

 

Інформує: 
 
 

Запрошені: 

Каймаразов Султан-Мурад  Джамалутдинович – голова ради 
старійшин Ради національних товариств Миколаїв-ської 
області. 
Трайтлі Олександр Олександрович – заступник голови 
облдержадміністрації.  
Димитров Михайло Федорович – начальник управління 
культури, національностей та релігій облдержадміністрації. 

Інформує: 
 

      Запрошений: 

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

Інформує: 
 

Іванова Надія Валеріївна – голова постійної комісії обласної 
ради. 

Доповідач: Сікорський Сергій Васильович – в.о. начальника 
управління інфраструктури облдержадміністрації. 
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2. СЛУХАЛИ: Про продовження строку дії Програми економічного і 
соціального розвитку Миколаївської області на 2015-2017 роки «Миколаївщина – 
2017» на період до 2020 року включно та внесення змін і доповнень до Програми. 

 
У обговоренні 
взяли участь: 

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

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно, 

ВИРІШИЛИ: Висновки № 1 додаються. 
 

 
3. 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., Корсак О.Г. 

У ході обговорення питання Іванова Н.В. порушила питання щодо: 
роботи інклюзивно-ресурсних центрів;  
використанням коштів, виділених з обласного бюджету на електронні 

підручники; 
перспективи і стан відновлення будівлі Новобузької ЗОШ № 1 Новобузь-

кого району; 
придбання автобусів для шкіл-інтернатів та внесення доповнення до 

пункту 1.14. програми. 
Запропонувала зібрати робочу групу з вивчення питання подальшого 

функціонування шкіл-інтернатів, запропонувала департаменту освіти і науки 
надати детальну інформацію по кожному закладу для опрацювання питання та 
прийняття виваженого рішення. 

Гладун С.М. акцентувала увагу на необхідності оновлення бібліотечного 
фонду в освітніх закладах області. 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно, 

ВИРІШИЛИ: Висновки № 2 додаються. 
 

Доповідач: Грипенко Володимир Кузьмич – в.о. директора 
департаменту економічного розвитку та регіональної 
політики облдержадміністрації  

Доповідач: Удовиченко Олена Олександрівна – директор 
департаменту освіти і науки облдержадміністрації. 
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4. СЛУХАЛИ: Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку освіти 
Миколаївської області на 2017-2021 роки.  

 
У обговоренні 
взяли участь: 

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

У ході обговорення Іванова Н.В. порушила питання щодо структури, 
штатного розпису, порядку функціонування, планових показників вико-
ристання коштів обласного бюджету для Центру освіти для дорослих.  

Внесла пропозиції: 
 - викреслити з проєкту рішення пункт щодо створення Центру освіти для 

дорослих; 
 - департаменту освіти і науки надати детальну уточнюючу інформацію 

щодо створення Центру освіти для дорослих: структура, штатний розпис, 
порядок функціонування, планові показники використання коштів обласного 
бюджету тощо. Розглянути питання на засіданні постійної комісії обласної ради 
з метою доопрацювання та винесення на наступну сесію обласної ради сьомого 
скликання. 

Запропонувала доповнити проєкт висновків вищезазначеними пунктами. 
Корсак О.Г. наголосила на необхідності передбачити кошти на 

протипожежні заходи у школах-інтернатах. 
Іванова Н.В. порушила питання щодо протипожежних заходів та їх 

фінансування у всіх закладах освіти області. 
 

Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно, 

ВИРІШИЛИ: Висновки № 3 додаються. 
 

 
5. 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., Невеселий В.В. 

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

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

ВИРІШИЛИ: Рішення не прийнято. 

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

Доповідач: Димитров Михайло Федорович – начальник управління 
культури, національностей та релігій облдержадміністрації. 
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Яценко Сергій Михайлович -  начальник державної Державної інспекції по 
охороні пам'яток культури в Миколаївській області надав уточнюючу 
інформацію. 

 
Проведено повторне голосування. 
Підсумки голосування: 
 

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

ВИРІШИЛИ: Рішення не прийнято. 
 
6. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Комплексної програми соціального 

захисту населення «Турбота» на період до 2020 року. 

 
У обговоренні 
взяли участь: 

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

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно, 

ВИРІШИЛИ: Висновки № 4 додаються. 
 

 
Під час розгляду та голосування питань №№ 7-8 був відсутній  

Невеселий В.В. 
 
7. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до обласної Програми "Безбар'єрна 

Миколаївщина" на період до 2020 року.  

 
У обговоренні 
взяли участь: 

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

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно, 

ВИРІШИЛИ: Висновки № 6 додаються. 
 

 
8. СЛУХАЛИ: Про затвердження обласної Програми розвитку та підтримки 

закладів охорони здоров'я обласної комунальної власності Миколаївської 
обласної ради на 2020-2022 роки.  

Доповідач: Єльчієва Оксана Русланівна – директор департаменту 
соціального захисту населення облдержадміністрації. 

Доповідач: Єльчієва Оксана Русланівна – директор департаменту 
соціального захисту населення облдержадміністрації. 
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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 № 6 додаються. 
 

 
9. СЛУХАЛИ: Про внесення змін і доповнень до обласної Програми "Молодь 

Миколаївщини" на 2016-2020 роки. 

 
У обговоренні 
взяли участь: 

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

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно, 

ВИРІШИЛИ: Висновки № 7 додаються. 
 

 
Під час обговорення та голосування питання був відсутній Невеселий В.В. 
10. СЛУХАЛИ: Про обласний бюджет Миколаївської області на 2020 рік. 

 
У обговоренні 
взяли участь: 

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

У ході обговорення питання Чорний С.В. порушив питання щодо: 
співфінансування з обласного бюджету будівництва "Навчальний корпус 

зі спортивною залою за адресою: с. Мостове, вул. Степова, 69 Доманівського 
району Миколаївської області" Мостівського навчально-виховного комплексу; 

фінансування на вирішення проблемних питань Миколаївського 
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. 

Іванова Н.В. порушила питання щодо: 
фінансування з метою уникнення пожежної небезпеки на вирішення 

проблемних питань Миколаївського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти та інших закладів; 

Доповідач: Черненко Оксана Іванівна – заступник начальника 
управління охорони здоров'я облдержадміністрації. 

Доповідач: Гінкул Віктор Миколайович – начальник управління 
молоді та спорту облдержадміністрації. 

     Доповідач: Іщенко Вадим Павлович – директор департаменту 
фінансів облдержадміністрації. 
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виділення додаткових коштів для належного виконання покладених на 
обласну раду повноважень у сумі 3331,5 тис. гривень. 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно, 

ВИРІШИЛИ: Висновки № 8 додаються. 
 

 
11. 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., Невеселий В.В. 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно, 

ВИРІШИЛИ: Висновки № 9 додаються. 
 

 
Під час обговорення та голосування питань №№ 12-13 був відсутній 

Невеселий В.В. 
 
12. СЛУХАЛИ: Про реорганізацію Миколаївського обласного центру 

здоров'я Миколаївської обласної ради шляхом перетворення у комунальне 
некомерційне підприємство "Миколаївський регіональний центр громадського 
здоров'я Миколаївської обласної ради".  

 
У обговоренні 
взяли участь: 

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

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно, 

ВИРІШИЛИ: Висновки № 10 додаються. 
 

 

Доповідач: Єльчієва Оксана Русланівна – директор департаменту 
соціального захисту населення облдержадміністрації. 

Доповідач: Черненко Оксана Іванівна – заступник начальника 
управління охорони здоров'я облдержадміністрації 
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13. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на безоплатну передачу індивідуального 
визначеного майна зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
Миколаївської області у комунальну власність територіальних громад 
Миколаївської області. 

 
У обговоренні 
взяли участь: 

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

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно, 

ВИРІШИЛИ: Висновки № 11 додаються. 
 

 
Під час обговорення та голосування питань №№ 14-15 був відсутній 

Чорний С.В. 
14. СЛУХАЛИ: Про організацію звітів депутатів Миколаївської обласної 

ради сьомого скликання. 

 
У обговоренні 
взяли участь: 

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

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно, 

ВИРІШИЛИ: Висновки № 12 додаються. 
 

 
15. СЛУХАЛИ: Про план роботи Миколаївської обласної ради сьомого 

скликання на  2020 рік. 

 
 

У обговоренні 
взяли участь: 

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

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно, 

ВИРІШИЛИ: Висновки № 13 додаються. 
 

Доповідач: Черненко Оксана Іванівна – заступник начальника 
управління охорони здоров'я облдержадміністрації. 

Доповідач: Москаленко Вікторія Вікторівна – голова обласної ради. 

Доповідач: Москаленко Вікторія Вікторівна – голова обласної ради. 
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Різне 
СЛУХАЛИ: Про хід виконання Програми розвитку фізичної культури і 

спорту в Миколаївській області на 2019-2022 роки. 

 
У обговоренні 
взяли участь: 

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

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно, 

ВИРІШИЛИ: Рекомендації № 1 додаються. 
 

 
Під час обговорення та голосування питання був відсутній Невеселий В.В. 
СЛУХАЛИ: Про лист Березнегуватської районної ради щодо передбачення 

в обласному бюджеті коштів на оздоровлення та відпочинок дітей в районній 
оздоровчій базі відпочинку ім. М.В. Башкірова. 

 
У обговоренні 
взяли участь: 

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

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно, 

ВИРІШИЛИ: Рекомендації № 2 додаються. 
 
СЛУХАЛИ: Про повторний 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., Невеселий В.В. 

 

Доповідач: Гінкул Віктор Миколайович – начальник  управління 
молоді та спорту облдержадміністрації  

Інформує: 
 

Запрошена: 

Богуш Раїса Олексіївна – голова Березнегуватської 
районної ради. 
Єльчієва Оксана Русланівна – директор департаменту 
соціального захисту облдержадміністрації. 

Інформує: 
 

Запрошений: 

Іванова Надія Валеріївна – голова постійної комісії 
обласної ради 
Удовиченко Олена Олександрівна – директор 
департаменту освіт і науки облдержадміністрації. 
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Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно, 

ВИРІШИЛИ: Рекомендації № 3 додаються. 
 

 
Під час обговорення та  голосування питання був відсутній Невеселий В.В. 
СЛУХАЛИ: Про лист Каймаразова С-М. Д. щодо фінансової підтримки 

правління Ради національних товариств та внесення змін до обласної програми. 

 
У обговоренні 
взяли участь: 

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

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно, 

ВИРІШИЛИ: Рекомендації № 4 додаються. 
 
Під час обговорення та голосування питання був відсутній Невеселий В.В. 
СЛУХАЛИ: Про звернення Купини М. щодо благоустрою прилеглої 

території бувшого кінотеатру "Іскра". 

 
У обговоренні 
взяли участь: 

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

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно, 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рекомендації № 5 в такій редакції: 
"Зазначити, що відповідно до інформації управління 
культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації згідно акту приймання-
передачі нерухомого індивідуально визначеного 
майна цілісного майнового комплексу колишнього 
кінотеатру "Іскра", з комунальної власності 
територіальної громади м. Миколаєва до спільної 
власності  територіальних громад сіл, селищ, міст 

Інформує: 
 

Запрошені: 

Ліляк Лариса Федорівна –  бухгалтер Ради національних 
товариств 
Димитров Михайло Федорович – начальник управління 
культури, національностей та релігій облдержадміністрації. 

Інформує: 
 

      Запрошений: 

Димитров Михайло Федорович – начальник управління 
культури, національностей та релігій облдержадміністрації. 
Трайтлі Олександр Олександрович – заступник голови 
облдержадміністрації.  
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Миколаївської області розташування лавок, клумб 
та дерев не входить до переліку майна, яке 
закріплене за обласною філармонією".  

 
Під час обговорення та голосування питання був відсутній Невеселий В.В. 
СЛУХАЛИ: Про план роботи постійної комісії обласної ради з питань 

культури, науки і освіти, сім'ї та молоді, спорту на 2020 рік. 

 
У обговоренні 
взяли участь: 

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

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно, 

ВИРІШИЛИ: Рекомендації № 6 додаються. 
 

 
Після обговорення питань порядку денного депутатам була надана 

інформація за підписом заступника голови облдержадміністрації Т. Стахевич 
щодо розгляду звернення Купини М.  

Враховуючі цю інформацію депутати повернулися до розгляду питання 
"Про звернення Купини М. щодо благоустрою прилеглої території бувшого 
кінотеатру "Іскра". 

Запропоновано змінити рекомендації № 5 та викласти в такій редакції: 
"Утриматися від прийняття рішення з цього питання до його розгляду на 
засіданні постійної комісії обласної ради з питань житлово-комунального 
господарства, регулювання комунальної власності, приватизації та капітального 
будівництва".  

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно, 

ВИРІШИЛИ: Рекомендації № 5 додаються. 
 
 
 
 
 

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

Інформує: 
 

Іванова Надія Валеріївна – голова постійної комісії обласної 
ради. 



 

 

 
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 
 

 
18 грудня 2019 року Миколаїв № 1 
 
 
Про хід виконання Програми розвитку фізичної 
культури і спорту в Миколаївській області на 2019-
2022 роки 

 
Розглянувши та обговоривши зазначене питання, постійна комісія обласної 

ради зазначає таке. 
Органами виконавчої влади та місцевого самоврядування вживалися 

заходи щодо виконання заходів Програми розвитку фізичної культури і спорту 
в Миколаївській області на 2019-2022 роки. Зокрема, проводились обласні 
комплексні спортивні заходи: спартакіади, спортивні, молодіжні ігри серед 
учнівської та студентської молоді закладів освіти, забезпечено участь у 
всеукраїнських спортивно-масових заходах. Протягом року в заклади середньої 
освіти придбано спортивне обладнання та інвентар, забезпечено надання 
фінансової підтримки обласним осередкам всеукраїнських громадських 
організацій фізкультурно-спортивної спрямованості. За рахунок коштів 
обласного бюджету  також надається фінансова підтримка регіональному 
відділенню Національного олімпійського комітету України в Миколаївській 
області.  

В області протягом січня-жовтня 2019 року проведено більше 
2150 спортивно-масових заходів, учасниками яких  були більше 1 млн. осіб. 

Проводилась робота щодо забезпечення функціонування Миколаївського 
регіонального центру фізичної культури і спорту інвалідів „Інваспорт”, 
Вживалися заходи щодо розвиток масового спорту серед сільського населення, 
фізичної культури населення за місцем проживання, у місцях масового 
відпочинку та за місцем роботи, розвитку системи спортивної реабілітації 
учасників бойових дій. 

Разом з тим,  в бюджеті не було передбачено кошти на надання провідним 
спортсменам та тренерам Миколаївської області необхідної допомоги у 
вирішенні житлових та інших побутових питань (у тому числі придбання 
квартир), на витрати на проведення тестування спортсменів на антидопінгові 
тести, облаштування велосипедних доріжок протяжністю не менш як 3 км, 
рекреаційних зон, спортивних баз для активного відпочинку населення.  
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Не досить конкретною є інформація щодо введення до структури апарату 
сільських та селищних рад  посади інструктора з фізичної культури і спорту 
(відсутня кількість таких посад та процентне співвідношення до загальної 
кількості об’єднаних територіальних громад, сільських, селищних рад), мережі 
діючих в області дитячо-юнацьких спортивних шкіл,  відкриття і функціону-
вання нових шкіл, їх відділень та філіалів (немає порівняльних цифр з 
минулими роками). Неповна інформація про використання коштів обласного 
бюджету на капітальний ремонт та утеплення фасаду будівлі навчального 
корпусу Миколаївського вищого училища фізичної культури (скільки 
передбачено, виділено та використано), на будівництво спортивних 
майданчиків (скільки коштів використано та де саме збудовано майданчики). 
Відсутня інформація про фінансування заходів програми в цілому (скільки 
коштів передбачено, виділено та використано, відсоток фінансування програми 
в цілому тощо). 

Враховуючи вищеозначене, постійна комісія обласної ради 
 
ВИРІШИЛА: 
 
1. Зазначити, що органами виконавчої влади та місцевого самоврядування 

проводилась робота щодо виконання заходів Програми розвитку фізичної 
культури і спорту в Миколаївській області на 2019-2022 роки. 

2. З метою повного виконання заходів вищезазначеної програми 
рекомендувати облдержадміністрації, управлінню молоді та спорту облдерж-
адміністрації, райдержадміністраціям, органам місцевого самоврядування, 
об'єднаним територіальним громадам,  міським головам в межах повноважень: 

продовжити роботу щодо облаштування сучасних багатофункціональних 
спортивних майданчиків на територіях закладів освіти, за місцем проживання 
та відпочинку громадян; 

продовжити заходи з організації і проведення фізкультурно-оздоровчих, 
спортивних заходів, акцій, щорічних багатоступеневих комплексних  сільських 
спортивних ігор (село – район – область), спартакіад, обласних галузевих та 
міжгалузевих спартакіад, участь у відповідних змаганнях державного та 
місцевого рівня; 

вживати заходів щодо створення та функціонування фізкультурно-
спортивних клубів різних організаційно-правових форм власності; відкриття 
відділень для дітей з інвалідністю при міських, районних дитячо-юнацьких 
спортивних школах;  

забезпечити створення відділення фізкультурно-спортивної реабілітації 
учасників бойових дій на базі Миколаївської обласної школи вищої спортивної 
майстерності для надання послуг учасникам бойових дій спортсменам – членам 
збірних команд Миколаївської області; 

здійснити заходи щодо введення до структури апарату сільських та 
селищних рад  посади інструктора з фізичної культури і спорту;  

при формуванні обласного бюджету Миколаївської області на 2020 рік 
передбачити кошти для надання провідним спортсменам та тренерам 
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Миколаївської області необхідної допомоги у вирішенні житлових та інших 
побутових питань (у тому числі придбання квартир); 

продовжити практику виплат стипендій обласної ради та облдерж-
адміністрації  спортсменам – переможцям і  призерам Олімпійських, 
Європейських, Паралімпійських, Дефлімпійських та юнацьких Олімпійських 
ігор, Всесвітніх ігор, чемпіонатів світу і Європи з олімпійських видів спорту та 
їх тренерам, молодим перспективним спортсменам Миколаївської області та 
перспективним спортсменам-шахістам та виплати щорічної грошової 
винагороди спортсменам – чемпіонам та призерам Олімпійських, 
Європейських, Паралімпійських, Дефлімпійських та юнацьких Олімпійських 
ігор, Всесвітніх ігор, чемпіонатів світу і Європи з олімпійських, 
паралімпійських, дефлімпійських видів програми та їх тренерам, забезпечивши 
відповідне фінансування у обласному бюджету Миколаївської області на 2020 
рік; 

продовжити заходи з будівництва спортивних майданчиків та будівництво 
обласного Палацу спорту, забезпечивши відповідне фінансування; 

завершити процес передачі в комунальну власність сіл, селищ, міст 
миколаївської області Палацу спорту, що розташований за адресою: м. Мико-
лаїв, пр. Героїв України, 4 («Трудові резерви»).  

3. Управлінню молоді та спорту облдержадміністрації до 10 лютого надати 
уточнюючу інформацію щодо: 

введення до структури апарату сільських та селищних рад  посади 
інструктора з фізичної культури і спорту (кількість таких посад та процентне 
співвідношення до загальної кількості об’єднаних територіальних громад, 
сільських, селищних рад),  

мережі діючих в області дитячо-юнацьких спортивних шкіл,  відкриття і 
функціонування нових шкіл, їх відділень та філіалів; 

використання коштів обласного бюджету на капітальний ремонт та 
утеплення фасаду будівлі навчального корпусу Миколаївського вищого 
училища фізичної культури (скільки передбачено, виділено та використано), 
будівництво спортивних майданчиків (скільки коштів використано та де саме 
збудовано майданчики); 

фінансування заходів програми в цілому (скільки коштів передбачено, 
виділено та використано, відсоток фінансування програми в цілому тощо). 

4. Про хід виконання цих рекомендацій управлінню молоді та спорту 
проінформувати постійну комісію обласної ради у строки, передбачені 
розділом 5 вищезазначеної Програми (до 10 лютого). 
 

 
  
 
 
 
 
 

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 
 

 
18 грудня 2019 року Миколаїв № 2 
 
 
Про лист Березнегуватської районної ради щодо 
передбачення в обласному бюджеті коштів на 
оздоровлення та відпочинок дітей в районній 
оздоровчій базі відпочинку ім. М.В. Башкірова 

 
Розглянувши та обговоривши інформацію із зазначеного питання, беручи 

до уваги лист Березнегуватської районної ради від 21 листопада 2019 року        
№ 482/01-02/06, постійна комісія обласної ради зазначає таке. 

Постійної комісією обласної ради з питань культури, науки і освіти, сім'ї та 
молоді, спорту неодноразово розглядалося питання про перспективи організації 
відпочинку та оздоровлення дітей у дитячих оздоровчих таборах, що 
перебувають в комунальній власності відповідних територіальних громад. 
Зокрема, 22 листопада 2017 року (рекомендації № 3), 30 травня 2018 року 
(рекомендації № 2), 22 листопада 2018 року (рекомендації № 7). 

Постійною комісією було рекомендовано розглянути та опрацювати 
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. до районної дитячої оздоровчої бази імені Башкірова Березнегуватського 
району, розробити порядок розподілу коштів обласного бюджету з винесенням 
його на сесію обласної ради, проаналізувати дані щодо можливості районних 
таборів прийому дітей для відпочинку та оздоровлення, тощо.  

Департаментом соціального захисту населення надано не своєчасно та не в 
повному обсязі інформацію що стосується виконання рекомендацій з цього 
питання, належним чином не відреаговано на відповідні рекомендації постійної 
комісії обласної ради. Повністю відсутня інформація про підготовку порядку 
використання коштів, не визначено шляхи реалізації проекту. 

Враховуючи вищезазначене постійна комісія обласної ради 
 

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

надати проаналізовані 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; 

окреслити шляхи реалізації зазначеного проекту; 
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. 

Проінформувати про хід виконання цих рекомендацій до 01 березня      
2020 року. 

2. Рекомендувати Березнегуватській районній раді при прийнятті 
районного бюджету Березнегуватського району на 2020 рік передбачити кошти 
з метою зміцнення матеріально-технічної бази закладу, зокрема поетапної 
заміни меблів тощо. 

3. Рекомендувати постійній комісії обласної ради з питань регіонального 
розвитку, планування, бюджету фінансів та інвестицій розглянути питання 
щодо надання фінансової підтримки з обласного бюджету на покращення 
матеріально-технічного стану закладу. 

 
 
 

 
Голова постійної комісії обласної ради                Надія ІВАНОВА 



 

 

 
МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  
обласної ради з питань культури, науки і освіти, 

сім'ї та молоді, спорту 
 

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 
 

 
18 грудня 2019 року Миколаїв № 3 
 
 
Про повторний 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 

рекомендації постійної комісії обласної ради від 20 листопада 2019 року № 1 з 
цього питання та повторний лист Доманівської районної ради, постійна комісія 
обласної ради 

 
ВИРІШИЛА: 

 
Рекомендувати облдержадміністрації, департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації, Доманівській райдержадміністрації 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 
 

 
18 грудня 2019 року Миколаїв № 4 
 
 
Про лист Каймаразова С-М. Д. щодо фінансової 
підтримки правління ради національних товариств та 
внесення змін до обласної програми 

 
Розглянувши та обговоривши інформацію з цього питання, враховуючи 

лист  С.М.-Д. Каймаразова від 25 листопада 2019 року № 90/01-07 постійна 
комісія обласної ради  

 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Зазначити, що постійною комісією обласної ради з питань культури, 
науки і освіти, сім'ї та молоді, спорту неодноразово розглядалося питання щодо 
фінансової підтримки правління ради національних товариств та внесення змін 
до обласної програми. Зокрема, 22 листопада 2017 року (при розгляді питання 
про хід виконання обласної програми), 21 червня 2018 року (при розгляді 
пропозицій Ради національних товариств до вищезазначеної програми),            
17 жовтня 2018 року (при розгляді проекту обласної Цільової національно-
культурної програми "Збереження та розвиток етнічної, культурної та мовної 
самобутності національних меншин в Миколаївській області" на 2019-          
2021 роки), 06 листопада 2019 року. 

2. Рекомендувати С.М.-Д. Каймаразову звернутися до облдерж-
адміністрації з питань, що не входять до компетенції постійної комісії обласної 
ради. Зокрема, зміни розпорядника бюджетних коштів, структури підрозділів 
облдержадміністрації тощо. 

 
 
 
 

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 
 

 
18 грудня 2019 року Миколаїв № 5 
 
 
Про звернення Купини М. щодо благоустрою 
прилеглої території бувшого кінотеатру "Іскра" 

 
Розглянувши та обговоривши зазначене питання, беручи до уваги 

звернення  Купини М.П. та інформацію управління культури, національностей 
та релігій облдержадміністрації від 10 грудня 2019 року № К-4/6-19, від            
13 грудня 2019 року № К-192/2-19  постійна комісія обласної ради 

 
ВИРІШИЛА: 

 
Взяти до відома інформацію облдержадміністрації щодо надання 

доручення Миколаївській обласній філармонії здійснити заходи з 
упорядкування прилеглої території, а саме: пофарбування лавок, спил сухих 
дерев та прибирання території цілісного майнового комплексу колишнього 
кінотеатру "Іскра". 

 
 
 
 
 

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 

 
18 грудня 2019 року Миколаїв № 6 
 
 
Про план роботи постійної комісії обласної 
ради з питань культури, науки і освіти, сім'ї 
та молоді, спорту на 2020 рік 

 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію з цього питання, враховуючи 

інформацію голови постійної комісії обласної ради щодо виконання плану 
роботи постійної комісії обласної ради за 2019 рік, постійна комісія обласної 
ради 
 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію  з цього питання взяти до відома. 
 
2. Внести пропозиції до плану роботи обласної ради на 2020 рік  

(додаток 1). 
 

 
 
 
 
 
 
Голова постійної комісії обласної ради                                          Надія ІВАНОВА 
 
 
 

 



2 
 

 
Додаток 1  
до рекомендації постійної комісії обласної 
ради від  _______ 2019 року  

 
 
ПРОПОЗИЦІЇ 

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

до плану роботи обласної ради на 2020 рік  
 
 

1. Про хід виконання обласної Цільової національно-культурної програми 
"Збереження та розвиток етнічної, культурної та мовної самобутності 
національних меншин у Миколаївській області" на 2019-2022 роки. 

 
2. Про хід виконання обласної програми "Молодь Миколаївщини" на 

2016-2020 роки. 
 
3. Про хід виконання Програми розвитку освіти Миколаївської області на 

2017-2021 роки. 
 
4. Про хід виконання Програми розвитку культури у Миколаївській 

області на 2019-2021 роки.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

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 

 
 
18 грудня 2019 року Миколаїв № 1 
 
 
Про продовження строку дії Програми 
економічного і соціального розвитку 
Миколаївської області на 2015-2017 роки 
«Миколаївщина – 2017» на період до 2020 року 
включно та внесення змін і доповнень до 
Програми 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, постійна комісія 
обласної ради 

 
 

ВИРІШИЛА:  
 

Винести питання на розгляд тридцять першої 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 

 
 
18 грудня 2019 року Миколаїв № 2 
 
 
Про внесення змін до Програми розвитку освіти 
Миколаївської області на 2017-2021 роки 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, постійна комісія 
обласної ради 

 
 

ВИРІШИЛА:  
 

1. Рекомендувати департаменту освіти і науки облдержадміністрації 
доопрацювати проєкт рішення, а саме: у додатку 2 "Заходи з виконання 
Програми розвитку освіти Миколаївської області на 2017-2021 роки" пункт 
1.14. після слів "і у зворотному напрямку" доповнити словами " у тому числі 
для шкіл-інтернатів".  

Відповідні зміни зробити у додатку 3 "Орієнтований обсяг фінансування 
окремих заходів Програми". 

2. Вважати доцільним об'єднати два проєкти рішень "Про внесення змін до 
Програми розвитку освіти Миколаївської області на 2017-2021 роки" та " Про 
внесення змін та доповнень до Програми розвитку освіти Миколаївської 
області на 2017-2021 роки " роки в один. 

3. Винести питання на розгляд тридцять першої позачергової сесії обласної 
ради сьомого скликання за умови оформлення аркушу погодження до прєкту 
рішення та врахування цих рекомендацій. 
 
 
 
 
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 

 
 
18 грудня 2019 року Миколаїв № 3 
 
 
Про внесення змін та доповнень до Програми 
розвитку освіти Миколаївської області на 2017-
2021 роки 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, постійна комісія 
обласної ради 

 
ВИРІШИЛА:  

 
1. Рекомендувати департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 
- викреслити з проєкту рішення пункт щодо створення Центру освіти для 

дорослих; 
 - надати детальну уточнюючу інформацію щодо створення Центру освіти 

для дорослих: структура, штатний розпис, порядок функціонування, планові 
показники використання коштів обласного бюджету тощо для розгляду на 
засіданні постійної комісії обласної ради з метою вивчення і доопрацювання 
цього питання та винесення на наступну сесію обласної ради сьомого 
скликання. 

2. Вважати доцільним об'єднати два проєкти рішень "Про внесення змін до 
Програми розвитку освіти Миколаївської області на 2017-2021 роки" та " Про 
внесення змін та доповнень до Програми розвитку освіти Миколаївської 
області на 2017-2021 роки " роки в один. 

3. Винести питання на розгляд тридцять першої позачергової сесії обласної 
ради сьомого скликання за умови оформлення аркушу погодження до проекту 
рішення. 
 
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 

 
 

18 грудня 2019 року Миколаїв № 4 

 

 

Про внесення змін до Комплексної програми 

соціального захисту населення «Турбота» на 

період до 2020 року 

 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, постійна комісія 

обласної ради 

 

 

ВИРІШИЛА:  

 

Винести питання на розгляд тридцять першої 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 

 
 

18 грудня 2019 року Миколаїв № 5 

 

 

Про внесення змін до обласної Програми 

"Безбар'єрна Миколаївщина" на період до 2020 

року 

 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, постійна комісія 

обласної ради 

 

 

ВИРІШИЛА:  

 

Винести питання на розгляд тридцять першої 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 

 
 

18 грудня 2019 року Миколаїв № 7 

 

 

Про внесення змін і доповнень до обласної 

Програми "Молодь Миколаївщини" на 2016-

2020 роки 

 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, постійна комісія 

обласної ради 

 

 

ВИРІШИЛА:  

 

Винести питання на розгляд тридцять першої 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 

 
 
18 грудня 2019 року Миколаїв № 8 
 
 
Про обласний бюджет Миколаївської області на 
2020 рік 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, постійна комісія 
обласної ради 

 
 

ВИРІШИЛА:  
 

1. Рекомендувати облдержадміністрації в обласному бюджеті 
Миколаївської області на 2020 рік: 

виділити додаткові кошти для належного виконання покладених на 
обласну раду повноважень у сумі 3331,5 тис. гривень, а саме: на заробітну 
плату з нарахуванням необхідно додатково 1631,5 тис. грн.; для забезпечення 
охорони адміністративної будівлі обласної ради необхідно додатково 400,00 
тис. гривень; для забезпечення належного утримання адміністративної будівлі , 
а саме прибирання, утримання систем електро, водо, теплопостачання 
необхідно додатково 500,00 тис. гривень; для виготовлення проектно-
кошторисної документації на систему протипожежної сигналізації та 
капітальний ремонт частини адміністративної будівлі необхідно додатково 
800,00 тис. гривень; 

передбачити співфінансування з обласного бюджету будівництва 
"Навчальний корпус зі спортивною залою за адресою: с. Мостове, вул. Степова, 
69 Доманівського району Миколаївської області" Мостівського навчально-
виховного комплексу (депутатське звернення депутата Чорногого С.В.); 

передбачити фінансування на заходи з протипожежної безпеки та 
розглянути можливість виділення коштів на придбання автотранспорту для 
потреб Миколаївського академічного російського драматичного театру; 

виділення фінансування для вирішення питання протипожежної безпеки у 
Обласному палаці культури; 



2 
 

передбачити витрати на підготовку та проведення Миколаївського 
обласного відбіркового конкурсу фестивалю "Червона Рута"; 

передбачити фінансування у сумі 500,0 тис. гривень для надання 
фінансової підтримки Народному академічному хору імені Світлани Фоміних 
для участі у всеукраїнських, міжнародних фестивалях-конкурсах, оглядах; 

передбачити фінансування з метою уникнення пожежної небезпеки на 
вирішення проблемних питань Миколаївського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти та інших закладів. 

 
2. Винести питання на розгляд тридцять першої позачергової сесії обласної 

ради сьомого скликання з урахуванням цих висновків та висновків профільної 
постійної комісії обласної ради. 
 
 
 
 
 
Голова постійної комісії 
обласної ради              Надія ІВАНОВА 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

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

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
18 грудня 2019 року Миколаїв № 6 
 
 
Про затвердження обласної Програми розвитку 
та підтримки закладів охорони здоров'я 
обласної комунальної власності Миколаївської 
обласної ради на 2020-2022 роки 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, постійна комісія 
обласної ради 

 
 

ВИРІШИЛА:  
 

Винести питання на розгляд тридцять першої 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 

 
 

18 грудня 2019 року Миколаїв № 9 

 

 

Про звіт обласної державної адміністрації щодо 

виконання заходів Комплексної програми 

соціального захисту населення «Турбота» на 

період до 2020 року за 2018-2019 

 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, постійна комісія 

обласної ради 

 

 

ВИРІШИЛА:  

 

Винести питання на розгляд тридцять першої позачергової сесії обласної 

ради сьомого скликання з урахуванням висновків профільної постійної комісії 

обласної ради. 

 

 

 

 

 

Голова постійної комісії 

обласної ради              Надія ІВАНОВА 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

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

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
18 грудня 2019 року Миколаїв № 10 
 
 
Про реорганізацію Миколаївського обласного 
центру здоров'я Миколаївської обласної ради 
шляхом перетворення у комунальне 
некомерційне підприємство "Миколаївський 
регіональний центр громадського здоров'я 
Миколаївської обласної ради" 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, постійна комісія 
обласної ради 

 
 

ВИРІШИЛА:  
 

Винести питання на розгляд тридцять першої позачергової сесії обласної 
ради сьомого скликання з урахуванням висновків профільної постійної комісії 
обласної ради. 
 
 
 
 
 
Голова постійної комісії 
обласної ради              Надія ІВАНОВА 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

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

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
18 грудня 2019 року Миколаїв № 11 
 
 
Про надання згоди на безоплатну передачу 
індивідуального визначеного майна зі спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, 
міст Миколаївської області у комунальну 
власність територіальних громад Миколаївської 
області 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, постійна комісія 
обласної ради 

 
 

ВИРІШИЛА:  
 

Винести питання на розгляд тридцять першої позачергової сесії обласної 
ради сьомого скликання з урахуванням висновків профільної постійної комісії 
обласної ради. 
 
 
 
 
 
Голова постійної комісії 
обласної ради              Надія ІВАНОВА 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

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

 
 

В И С Н О В К И 

 
 
18 грудня 2019 року Миколаїв № 12 
 
 
Про організацію звітів депутатів Миколаївської 
обласної ради сьомого скликання 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, постійна комісія 
обласної ради 

 
 

ВИРІШИЛА:  
 

Винести питання на розгляд тридцять першої 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 

 
 
18 грудня 2019 року Миколаїв № 13 
 
 
Про план роботи Миколаївської обласної ради 
сьомого скликання на  2020 рік 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, постійна комісія 
обласної ради 

 
 

ВИРІШИЛА:  
 

1. Вважати доцільним внести до плану роботи обласної ради такі питання: 
- про затвердження обласної Цільової національно-культурної програми 

"Збереження та розвиток етнічної, культурної та мовної самобутності 
національних меншин у Миколаївській області" на 2019-2022 роки. 

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

- про хід виконання Програми розвитку фізичної культури і спорту в 
Миколаївській області на 2014-2018 роки. 

- про хід виконання обласної Програми підтримки вітчизняного 
книговидання, книгорозповсюдження та популяризації української книги у 
Миколаївській області на 2017-2021 роки.  
 

2. Винести питання на розгляд тридцять першої позачергової сесії обласної 
ради сьомого скликання. 
 
 
Голова постійної комісії 
обласної ради              Надія ІВАНОВА 
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