
 
 
 

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

сім'ї та молоді, спорту  
 
21 лютого 2020 року 
Початок: 10.00 

Депутатська кімната 

 
 
 
1. Про проблемні питання функціонування Новобузької ЗОШ І-ІІІ № 1 

ступенів Новобузької районної ради. 

 
2. Про лист КВНЗ "Новобузький педагогічний коледж" щодо виділення  

коштів для виготовлення проектно-кошторисної документації та виконання робіт 
з реконструкції будівлі закладу з прибудовою вбиральні. 

 
 
 
 

Інформують: 
 
 
 
 
 
 
 

Запрошені: 

Петраковський Михайло Васильович – заступник голови 
Новобузької райдержадміністрації. 
 Гаркавенко Василь Васильович – голова Новобузької 
районної ради 
Лагодієнко Максим Олександрович  – Новобузький міський 
голова 
Трофименко Алла Вікторівна – директор Новобузької ЗОШ 
№ 1. 
Стахевич Тетяна Вікторівна – заступник голови 
облдержадміністрації. 
Удовиченко Олена Олександрівна – директор департаменту 
освіти  і науки облдержадміністрації. 
Лукін Ілля Леонідович –начальник управління капітального 
будівництва облдержадміністрації. 
Члени батьківського комітету Новобузької ЗОШ І-ІІІ 
ступенів № 1.  

Інформують: 
 
 
 

Запрошені: 

Круль Валентина Олексіївна – заступник директора КВНЗ 
"Новобузький педагогічний коледж". 
Вишкова Валентина Миколаївна – заступник директора 
КВНЗ "Новобузький педагогічний коледж". 
Стахевич Тетяна Вікторівна – заступник голови 
облдержадміністрації. 
Удовиченко Олена Олександрівна – директор департаменту 
освіти  і науки облдержадміністрації.  
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3. Про звернення депутата обласної ради Кормишкіна Ю.А., колективний 

лист профспілкових комітетів Миколаївських загальноосвітніх санаторних шкіл-
інтернатів щодо прийняття Звернення депутатів обласної ради до Президента 
України та голови Верховної Ради України стосовно необхідності перегляду 
законопроєкту "Про повну загальну середню освіту". 

 
4. Про лист Національного університету кораблебудування імені адмірала 

Макарова стосовно передбачення коштів в обласному бюджеті Миколаївської 
області на 2020 рік на регіональне замовлення на підготовку фахівців зі 
спеціальностей в яких існує потреба в регіоні. 

 
5. Про лист Миколаївської обласної (крайової) організації Народного Руху 

України щодо відзначення на обласному рівні річниці перемоги під 
Вознесенськом. 

 
6. Про колективне звернення стосовно зміни назви Миколаївського 

академічного художнього російського драматичного театру. 

 
7. Про лист КЗК "Обласний палац культури" щодо виділення фінансування 

для потреб закладу. 

 
 
 

Інформують: 
 
 

Запрошені: 

Директори загальноосвітніх санаторних шкіл-інтернатів, 
представники профспілкових комітетів Миколаївських 
загальноосвітніх санаторних шкіл-інтернатів. 
Удовиченко Олена Олександрівна – директор департаменту 
освіти  і науки облдержадміністрації.  

Інформує: 
 

Запрошені: 

Слободян Сергій Олегович – проректор з науково-
педагогічної роботи НУК ім. адмірала Макарова. 
Удовиченко Олена Олександрівна – директор департаменту 
освіти  і науки облдержадміністрації.  

Інформує: 
 

Запрошені: 

Діденко Юрій Володимирович – голова Миколаївської 
крайової організації Народного Руху України  
Бойченко Віталій Борисович – в.о. начальника управління 
культури, національностей та релігій  облдержадміністрації.  

Інформує: 
Запрошені: 

Ігнатенко Леонід Миколайович – заявник. 
Бойченко Віталій Борисович – в.о. начальника управління 
культури, національностей та релігій  облдержадміністрації. 

Інформує: 
 

Запрошені: 

Добкіна Марія Миколаївна – директор комунального 
закладу культури "Обласний палац культури" . 
Бойченко Віталій Борисович – в.о. начальника управління 
культури, національностей та релігій  облдержадміністрації. 



3 
8. Про створення комунального закладу культури "Миколаївський 

обласний методичний центр з охорони культурної спадщини". 

 
9. Про виділення коштів для завершення добудови Мішково-

Погорілівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Вітовського району. 

 

Інформує: 
 

Запрошені: 

Бойченко Віталій Борисович – в.о. начальника управління 
культури, національностей та релігій  облдержадміністрації. 
представники державної інспекції по охороні пам'яток 
культури в Миколаївській області 

Інформує: 
 

Рєзніков Ілля Борисович – депутат 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 
 

 
21 лютого 2020 року Миколаїв № 1 
 
 
Про проблемні питання функціонування 
Новобузької ЗОШ І-ІІІ № 1 ступенів Новобузької 
районної ради 

 
Розглянувши та обговоривши зазначене питання, постійна комісія обласної 

ради зазначає таке. 
Новобузька загальноосвітня школи І-ІІІ ступенів № 1 Новобузької 

районної ради є опорним навчальним закладом Новобузького освітнього округу 
№ 1, до складу якого входять 4 філії. У 2019-2020 навчальному році в закладі 
навчається 641 учень, прогнозований набір першокласників у 2020-2021 році  - 
78 осіб. 

У липні 2017 року стався обвал частини приміщення цього навчального 
закладу. Відповідно до результатів обстеження та оцінки технічного стану 
будівлі, проведеного ТОВ "Проект-комплект строй" будівлю Новобузької 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 віднесено до 4-ї категорії технічного 
стану (аварійний). Незважаючи на відсутність приміщень, школа продовжує 
функціонувати. Навчання учнів здійснюється на базі двох коледжів: у 
приміщеннях коледжу Миколаївського національного аграрного університету 
(учні 5-11 класів) та КВНЗ "Новобузький педагогічний коледж" (учні 1-4 класів 
навчаються у дві зміни). 

Питання відновлення повноцінного функціонування неодноразово 
порушувалося на засіданнях постійних комісій обласної ради та сесіях обласної 
ради: на засіданні постійної комісії обласної ради з питань культури, науки і 
освіти, сім'ї та молоді, спорту 6 разів, у тому числі 4 окремо, 2 – в контексті 
розгляду інших питань: 13 лютого 2018 року, 30 травня 2018 року, 22 серпня 
2018 року (при розгляді питання щодо підготовки закладів освіти до нового 
навчального року), 31 січня 2019 року, 19 березня 2019 року,15 серпня 2019 ро-
ку (при розгляді питання про стан підготовки до нового навчального року). На 
засіданні постійної комісії обласної ради з питань регіонального розвитку, 
планування, бюджету, фінансів та інвестицій питання розглядалося 29 травня 
2019 року. 

Місцевою владою вживалися заходи щодо вирішення цієї проблеми. 
Зокрема, із районного бюджету виділено кошти для проведення обстеження, за 
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його результатами виготовлено проєктно-кошторисну документацію та 
отримано позитивний експертний висновок. Проєктом передбачено 
капітальний ремонт з підсиленням основи та стін фундаменту і стін будівлі. 
Вартість робіт становить 72135,808 тис. гривень. Водночас, враховуючи, що 
інші приміщення закладу не використовуються протягом трьох років, їх 
технічний стан занепадає. 

Враховуючи вищезазначене, постійна комісія обласної ради 
 

 
 
 ВИРІШИЛА: 

 
1. Зазначити, що питання повноцінного функціонування Новобузької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 є важливим для розвитку освіти 
Новобузького району та потребує вирішення. 

Вбачається, що для вирішення цієї актуальної та вагомої для жителів 
Новобузького району проблеми необхідно об'єднати ресурси усіх рівнів.  

 
2. Зважаючи на вищевикладене, з урахуванням пропозицій, висловлених 

депутатами обласної ради та мешканцями Новобузького району, рекомендувати 
облдержадміністрації при внесенні змін до обласного бюджету Миколаївської 
області на 2020 рік в обов'язковому порядку передбачити 1480,000 тис. гривень 
для виготовлення проекно-кошторисної документації на нове будівництво 
Новобузької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 районної ради. 

 
3. Рекомендувати органам виконавчої влади та місцевого самоврядування 

Новобузького району терміново провести сесію районної ради та  розглянути 
питання щодо передачі майна та земельної ділянки Новобузької 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 у власність Новобузької міської 
ради з метою визначення замовником виготовлення проєкно-кошторисної 
документації, а в подальшому здійснення нового будівництва Новобузької 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 

 
21 лютого 2020 року Миколаїв № 2 
 
 
Про лист КВНЗ "Новобузький педагогічний 
коледж" щодо виділення  коштів для виготовлення 
проектно-кошторисної документації та виконання 
робіт з реконструкції будівлі закладу з 
прибудовою вбиральні 

 
Розглянувши та обговоривши зазначене питання, враховуючи лист 

комунального вищого навчального закладу "Новобузький педагогічний 
коледж" від 17 лютого 2020 року № 22 , постійна комісія обласної ради зазначає 
таке. 

У грудні 2019 року спеціалістами Головного управління 
Держпродспоживслужби в Миколаївській області здійснено санітарно-
епідеміологічне обстеження комунального вищого навчального закладу 
"Новобузький педагогічний коледж", в результаті якого направлено припис про 
необхідність виконання виявлених порушень вимог санітарного законодавства. 

Одним із виявлених порушень є відсутність в коледжі туалету з 
підключенням до системи водопостачання, каналізації та опалення. Термін 
усунення порушення І квартал 2020 року. 

Враховуючи вищезазначене, постійна комісія обласної ради 
 

ВИРІШИЛА: 
 
З метою забезпечення належних санітарно-гігієнічних і побутових  умов, 

збереження здоров'я усіх учасників навчально-виховного процесу, усунення 
виявленого порушення санітарного законодавства рекомендувати дирекції 
комунального вищого навчального закладу "Новобузький педагогічний 
коледж" провести технічне обстеження щодо можливості облаштування 
санітарної кімнати в приміщенні закладу.  

Про результатами проінформувати обласну раду в семиденний строк. 
 
 

Голова постійної комісії обласної ради                 Надія ІВАНОВА 
 



 

 

 
МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

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

сім'ї та молоді, спорту 
 

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 
 

 
21 лютого 2020 року Миколаїв № 3 
 
 
Про звернення депутата обласної ради Кормиш-
кіна Ю.А., колективний лист профспілкових 
комітетів Миколаївських загальноосвітніх 
санаторних шкіл-інтернатів щодо прийняття 
Звернення депутатів обласної ради до Президента 
України та голови Верховної Ради України 
стосовно необхідності перегляду законопроєкту 
"Про повну загальну середню освіту" 

 
Розглянувши та обговоривши зазначене питання, враховуючи депутатське 

звернення депутата обласної ради Кормишкіна Ю.А. (від 04 лютого 2020 року), 
колективний лист профспілкових комітетів Миколаївських загальноосвітніх 
шкіл-інтернатів (від 30 січня 2020 року) постійна комісія обласної ради 
зазначає таке. 

16 січня 2020 року Верховна Рада України прийняла у другому читанні 
новий законопроєкт України «Про повну загальну середню освіту», яким 
передбачено припинення роботи санаторних шкіл-інтернатів (підпункт 8, пункт 
3 , розділу X «Прикінцеві та перехідні положення»).  

Вбачається, що зазначений законопрєкт суперечить Закону України « Про 
освіту» 2017 року в частині визначення типів закладів освіти, що забезпечують 
здобуття загальної середньої освіти, серед яких зазначено санаторну школу як 
заклад загальної середньої освіти з відповідним профілем для дітей, які 
потребують тривалого лікування (пункт 2 статті 9). На виконання зазначеного 
Закону Постановою Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2018 року     
№ 1026 затверджено Положення про санаторну школу. 

В Миколаївській області функціонують 4 санаторні школи-інтернати для 
дітей з малими і неактивними формами туберкульозу, із захворюваннями 
серцево-судинної системи та опорно-рухового апарату, захворювань дихальних 
шляхів. Зазначені заклади функціонують в області понад 60 років. 

Санаторні школи-інтернати області мають сучасну матеріально- 
технічну базу, в них створено оптимальні умови для здобуття повної загальної 
середньої освіти, відновлення і зміцнення здоров’я учнів відповідно до їх 
профілю. В цих закладах сформовано колективи висококваліфікованих 
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педагогів та медичних працівників. Кількість хворих дітей, які потребують 
навчання та лікування в таких школах, на жаль, щороку збільшується. 

Проблемним питання у новій редакції вищезазначеного Закону є 
можливість функціонування початкової ланки та здобуття дошкільної освіти у 
загальноосвітніх школах-інтернатах. 

Враховуючи вищезазначене, постійна комісія обласної ради 
 

 
 
 ВИРІШИЛА: 

 
1. Зазначити, що прийняття Закону України «Про повну загальну середню 

освіту» в даній редакції знищить такі заклади, як загальноосвітні, 
загальноосвітні санаторні школи-інтернати, позбавить права дітей, які 
потребують тривалого лікування та реабілітації, можливості здобувати якісну 
загальну середню освіту одночасно з отриманням медичної допомоги в 
санаторних школах. 

Закриття таких закладів призведе до знищення, нераціонального або 
непрофільного використання здобутків, які створювалися протягом багатьох 
років. 

2. Звернутися до Президента України, Голови Верховної Ради України, 
Кабінету Міністрів України щодо необхідності доопрацювання Закону «Про 
повну загальну середню освіту» в частині роботи шкіл-інтернатів всіх типів та 
приведення його у відповідність до Закону України "Про освіту", нового 
Бюджетного кодексу України та діючого Положення про санаторну школу. 

3. Департаменту освіти і науки облдержадміністрації підготувати на 
розгляд сесії обласної ради відповідний проєкт рішення та проєкт звернення. 

4. Вважати доцільним функціонування загальноосвітніх шкіл-інтернатів 
усіх типів у звичному штатному режимі. 

 
 
 
 
 

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 
 

 
21 лютого 2020 року Миколаїв № 4 
 
 
Про лист Національного університету 
кораблебудування імені адмірала Макарова 
стосовно передбачення коштів в обласному 
бюджеті Миколаївської області на 2020 рік на 
регіональне замовлення на підготовку фахівців зі 
спеціальностей, в яких існує потреба в регіоні 

 
Розглянувши та обговоривши зазначене питання, враховуючи лист 

Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова 
постійна комісія обласної ради зазначає таке. 

Зазначений лист розглядався на засіданні постійної комісії обласної ради з 
питань регіонального розвитку, планування, бюджету, фінансів та інвестицій  
23 грудня 2019 року (рекомендації № 3).  

Відповідно до інформації облдержадміністрації від 11 лютого 2020 року  
№ 152/0/05-30/3-20 щодо розгляду вищезазначених рекомендацій за 
результатами виконання обласного бюджету за І квартал 2020 року у разі 
виникнення додаткового фінансового ресурсу буде розглянута можливість 
внесення відповідних змін до Програми та доцільність фінансування підготовки 
фахівців зі спеціальностей, в яких існує потреба. 

Враховуючи вищезазначене, постійна комісія обласної ради 
 

 
ВИРІШИЛА: 

 
Рекомендувати: 
облдержадміністрації провести аналіз ринку потреби у додаткових кадрах 

в регіоні та внести відповідні пропозиції з цього питання; 
департаменту освіти і науки облдержадміністрації підготувати пропозиції 

щодо регіонального замовлення фахівців та надати до 10 березня 2020 року.  
 
 
 

Голова постійної комісії обласної ради                 Надія ІВАНОВА 



 

 

 
МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

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

сім'ї та молоді, спорту 
 

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 
 

 
21 лютого 2020 року Миколаїв № 5 
 
Про лист Миколаївської обласної (крайової) організації 
Народного Руху України щодо відзначення на 
обласному рівні перемоги від Вознесенськом 

 
Розглянувши та обговоривши зазначене питання, беручи до уваги лист 

Миколаївської обласної (крайової) організації Народного Руху України  від     
31 січня 2020 року № 05/08-1 постійна комісія обласної ради 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Рекомендувати облдержадміністрації включити захід з відзначення на 

обласному рівні річниці перемоги під Вознесенськом до плану роботи 
управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації на     
2020 рік з урахуванням пропозицій Миколаївської обласної (крайової) 
організації Народного Руху України та за результатами проінформувати 
заявників.  

Копію відповіді надати постійній комісії обласної ради. 
2. Рекомендувати органам виконавчої влади та місцевого самоврядування 

Вознесенського району долучитися до організації  та сприяти проведенню 
вищезазначеного заходу. 

 
 
 
 
 
 

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 
 

 
21 лютого 2020 року Миколаїв № 6 
 
 
Про колективне звернення стосовно зміни назви 
Миколаївського академічного художнього російського 
драматичного театру 

 
Розглянувши та обговоривши інформацію із зазначеного питання, беручи 

до уваги звернення членів Миколаївського міського осередку "Просвіта" імені 
Тараса Шевченка від 30 січня 2020 року (№ КО-15/01-Е3) постійна комісія 
обласної ради 

 
ВИРІШИЛА: 

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

науки і освіти, сім'ї та молоді, спорту 22 листопада 2018 року розглядалося 
питання "Про листи громадських організацій щодо зміни назви Миколаївського 
академічного художнього російського драматичного театру" (рекомендації      
№ 5). 

Постійною комісією було підтримано пропозицію громадських організацій 
щодо зміни назви Миколаївського академічного художнього російського 
драматичного театру" на "Миколаївський академічний художній драматичний 
театр". 

2. Враховуючи, що відповідно до чинного законодавства реалізація 
державної політики в галузі культури належить до повноважень місцевої 
державної адміністрації рекомендувати облдержадміністрації повернутися до 
розгляду вищезазначеного питання, підготувати проєкт рішення щодо зміни 
назви Миколаївського академічного художнього російського драматичного 
театру та внесення змін до його Статуту та внести його на розгляд сесії 
обласної ради сьомого скликання. 

 
 
 

Голова постійної комісії обласної ради                Надія ІВАНОВА 



 

 

 
МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

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

сім'ї та молоді, спорту 
 

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 
 

 
21 лютого 2020 року Миколаїв № 7 
 
 
Про лист КЗК "Обласний палац культури" щодо 
виділення фінансування для потреб закладу 

 
Розглянувши та обговоривши інформацію з цього питання, враховуючи 

лист комунального закладу культури "Обласний палац культури" від 11 лютого 
2020 року постійна комісія обласної ради 

 
ВИРІШИЛА: 
 

Рекомендувати облдержадміністрації розглянути лист КЗК "Обласний 
палац культури", при внесенні змін до обласного бюджету Миколаївської 
області на 2020 рік врахувати пропозиції щодо виділення коштів для потреб 
закладу, а саме: придбання звукової апаратури та капітальний ремонт пульта 
помічника режисера на сцені палацу. Про результати проінформувати 
заявників.  

Копію відповіді надати постійній комісії обласної ради. 
 
 
 
 
 

Голова постійної комісії обласної ради                   Надія ІВАНОВА 



 

 

 
МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

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

сім'ї та молоді, спорту 
 

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 
 

 
21 лютого 2020 року Миколаїв № 8 
 
 
Про створення комунального закладу культури 
"Миколаївський обласний методичний центр з охорони 
культурної спадщини" 

 
Розглянувши та обговоривши інформацію з цього питання, постійна 

комісія обласної ради 
 

ВИРІШИЛА: 
 
Управлінню культури, національностей та релігій облдержадміністрації: 
- підготувати та надати обласній раді структуру, штатний розпис та 

доопрацьований проєкт Статуту запропонованого комунального закладу, 
розрахунок фінансування на 2020 рік; 

- підготувати відповідний проєкт рішення та проєкт програми охорони 
культурної спадщини і надати на розгляд сесії обласної ради відповідно до 
Регламенту обласної ради сьомого скликання. 

 
 
 
 

Голова постійної комісії обласної ради                   Надія ІВАНОВА 



 

 

 
МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

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

сім'ї та молоді, спорту 
 

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 
 

 
21 лютого 2020 року Миколаїв № 9 
 
 
Про виділення коштів для завершення добудови 
Мішково-Погорілівської загальноосвітньої школи 
І-ІІ ступенів Вітовського району  

 
Розглянувши та обговоривши інформацію з цього питання, враховуючи 

звернення депутата обласної ради Рєзнікова І.Б. постійна комісія обласної ради 
 

ВИРІШИЛА: 
 
Рекомендувати облдержадміністрації в обов'язковому порядку виділити 

кошти на завершення добудови спортивної зали з двома класами Мішково-
Погорілівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів при внесенні змін до 
обласного бюджету Миколаївської області на 2020 рік за рахунок розподілу 
вільних залишків. 

 
 
 

Голова постійної комісії обласної ради                   Надія ІВАНОВА 
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МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  
 

П Р О Т О К О Л 

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

 
від 21 лютого 2020 року Миколаїв № 41 
 
Всього членів постійної комісії – 4. 
 
Присутні: 
 

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

Відсутні: Невеселий В.В.  

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

  
Запрошені: 
 
 

Кормишкін Юрій Анатолійович – депутат обласної ради. 
Стахевич Тетяна Вікторівна – заступник голови 
облдержадміністрації. 
Трайтлі Олександр Олександрович – заступник голови 
облдержадміністрації.  
Удовиченко Олена Олександрівна – директор департаменту 
освіти  і науки облдержадміністрації. 
Лукін Ілля Леонідович –начальник управління капітального 
будівництва облдержадміністрації. 
Бойченко Віталій Борисович – в.о. начальника управління 
культури, національностей та релігій облдержадміністрації. 
Завальнюк Наталія Володимирівна – голова Новобузької 
райдержадміністрації. 
 Гаркавенко Василь Васильович – голова Новобузької районної 
ради 
Лагодієнко Максим Олександрович  - Новобузький міський 
голова 
Трофименко Алла Вікторівна – директор Новобузької ЗОШ № 1. 
Члени батьківського комітету Новобузької ЗОШ І-ІІІ ступенів  
№ 1.  
Скорина Олександр Андрійович – директор КВНЗ "Новобузький 
педагогічний коледж". 
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Гуріна Анжела Миколаївна – директор Миколаївської 
загальноосвітньої санаторної школи-інтернату І-ІІІ ступенів №4 
Миколаївської обласної ради. 
Макарова Галина Олександрівна – директор Миколаївської 
загальноосвітньої санаторної школи-інтернату І-ІІІ ступенів №7 
Миколаївської обласної ради. 
Шиян Володимир Петрович – директор Мішково-Погорілівської 
загальноосвітньої санаторної школи-інтернату I-III ступенів. 
Полякова Валентина – голова профспілкового комітету 
Миколаївської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату І-
ІІІ ступенів №4 Миколаївської обласної ради. 
Сидорова Людмила - голова профспілкового комітету 
Миколаївської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату І-
ІІІ ступенів №7 Миколаївської обласної ради. 
Бабелюк Валентина - голова профспілкового комітету Мішково-
Погорілівської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату I-
III ступенів. 
Діденко Юрій Володимирович – голова Миколаївської крайової 
організації Народного Руху України  
Ігнатенко Леонід Миколайович – заявник. 
Добкіна Марія Миколаївна – директор комунального закладу 
культури "Обласний палац культури" . 
Представники державної інспекції по охороні пам'яток культури 
в Миколаївській області. 

У засіданні 
комісії взяли 
участь: 

Москаленко Вікторія Вікторівна – голова обласної ради. 
Талпа Михайло володимирович – депутат обласної ради. 
Воронок Анна Вадимівна – депутат обласної ради. 
Рєзніков Ілля Борисович – депутат обласної ради. 
Ташлик Григорій Володимирович – депутат обласної ради. 
Садрідінов Тахір Шамсідінович – депутат обласної ради. 
Невінчаний Максим Андрійович – депутат обласної ради. 
Корсак Оксана Григорівна – начальник відділу з питань 
забезпечення діяльності керівництва обласної ради та 
міжнародних відносин обласної ради. 
Матієнко Вікторія Вікторівна – радник голови обласної ради. 
Розуменко Світлана Григорівна – начальник відділу освіти, 
молоді та спорту Новобузької райдержадміністрації. 
Бурдєйна Світланга Василівна – заступник директора 
Новобузької загальноосвітньої школи № 1. 
Шелест Олена Василівна – голова батьківського комітету 
Новобузької загальноосвітньої школи № 1. 
Кірнєва Людмила Сергіївна – член батьківського комітету 
Новобузької загальноосвітньої школи № 1. 
Поліщук олександр Сергійович – помічник народного депутата 
України Нєгулевського І.П.. 
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Круль Валентина Олексіївна – заступник директора КВНЗ 
"Новобузький педагогічний коледж". 
Вишкова Валентина Миколаївна – заступник директора КВНЗ 
"Новобузький педагогічний коледж". 
Слободян Сергій Олегович – проректор з науково-педагогічної 
роботи НУК ім. адмірала Макарова. 
Представники загальноосвітніх шкіл-інтернатів. 
Соляннікова Олександра Олексіівна – начальник відділу кому-
нального закладу "Центр фінансово-статистичного моніторингу, 
матеріально-технічного та інформаційного забезпечення освітніх 
закладів" Миколаївської обласної ради.  
Білосвіт Денис Іванович - заступник начальника управління 
капітального будівництва облдержадміністрації - начальник 
відділу технічного нагляду. 
Юрченко Марина Генріхівна – директор Мішково-Погорілівської 
ЗОШ І-ІІ ступенів. 
Представники Мішково-Погорілівської загальноосвітньої школи 
І-ІІ ступенів. 
Представники засобів масової інформації. 

 
Із запрошених на засідання постійної комісії обласної ради не брали участі 

Трайтлі О.О., Завальнюк Н. В. – голова Новобузької райдержадміністрації (брав 
участь Петраковський М.В. - заступник голови райдержадміністрації з питань 
промисловості, будівництва, транспорту, зв'язку, житлово-комунального 
господарства, агропромислового розвитку, культури та охорони здоров'я), 
Скорина О.А. - директор КВНЗ "Новобузький педагогічний коледж" (були 
присутні Круль Валентина Олексіївна – заступник директора КВНЗ 
"Новобузький педагогічний коледж"; Вишкова Валентина Миколаївна – 
заступник директора КВНЗ "Новобузький педагогічний коледж"), Кормишкін 
Юрій Анатолійович – депутат обласної ради. 

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

Депутат обласної ради Рєзніков І.Б. запропонував розглянути питання 
"Про виділення коштів для завершення прибудови Мішково-Погорілівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Вітовського району". 

Голова постійної комісії Іванова Н.В. запропонувала присутнім 
проголосувати за порядок денний засідання постійної комісії з доповненнями, 
розглянувши питання "Про виділення коштів для завершення прибудови 
Мішково-Погорілівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Вітовського 
району" дев'ятим. 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: одноголосно. 

 

 

https://declarations.com.ua/office/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%20%22%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%20%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%83,%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%82%D0%B0%20%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B2%22%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8
https://declarations.com.ua/office/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%20%22%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%20%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%83,%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%82%D0%B0%20%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B2%22%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8
https://declarations.com.ua/office/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%20%22%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%20%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%83,%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%82%D0%B0%20%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B2%22%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8
https://declarations.com.ua/office/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%20%22%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%20%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%83,%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%82%D0%B0%20%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B2%22%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 
1. Про проблемні питання функціонування Новобузької ЗОШ І-ІІІ № 1 

ступенів Новобузької районної ради. 

 
2. Про лист КВНЗ "Новобузький педагогічний коледж" щодо виділення  

коштів для виготовлення проектно-кошторисної документації та виконання робіт 
з реконструкції будівлі закладу з прибудовою вбиральні. 

 
3. Про звернення депутата обласної ради Кормишкіна Ю.А., колективний 

лист профспілкових комітетів Миколаївських загальноосвітніх санаторних шкіл-
інтернатів щодо прийняття Звернення депутатів обласної ради до Президента 
України та голови Верховної Ради України стосовно необхідності перегляду 
законопроєкту "Про повну загальну середню освіту". 

Інформують: 
 
 
 
 
 
 
 

Запрошені: 

Петраковський Михайло Васильович – заступник голови 
Новобузької райдержадміністрації. 
 Гаркавенко Василь Васильович – голова Новобузької 
районної ради 
Лагодієнко Максим Олександрович  – Новобузький міський 
голова 
Трофименко Алла Вікторівна – директор Новобузької ЗОШ 
№ 1. 
Стахевич Тетяна Вікторівна – заступник голови 
облдержадміністрації. 
Удовиченко Олена Олександрівна – директор департаменту 
освіти  і науки облдержадміністрації. 
Лукін Ілля Леонідович –начальник управління капітального 
будівництва облдержадміністрації. 
Члени батьківського комітету Новобузької ЗОШ І-ІІІ 
ступенів № 1.  

Інформують: 
 
 
 

Запрошені: 

Круль Валентина Олексіївна – заступник директора КВНЗ 
"Новобузький педагогічний коледж". 
Вишкова Валентина Миколаївна – заступник директора 
КВНЗ "Новобузький педагогічний коледж". 
Стахевич Тетяна Вікторівна – заступник голови 
облдержадміністрації. 
Удовиченко Олена Олександрівна – директор департаменту 
освіти  і науки облдержадміністрації.  

Інформують: 
 
 

Запрошені: 

Директори загальноосвітніх санаторних шкіл-інтернатів, 
представники профспілкових комітетів Миколаївських 
загальноосвітніх санаторних шкіл-інтернатів. 
Удовиченко Олена Олександрівна – директор департаменту 
освіти  і науки облдержадміністрації.  
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4. Про лист Національного університету кораблебудування імені адмірала 
Макарова стосовно передбачення коштів в обласному бюджеті Миколаївської 
області на 2020 рік на регіональне замовлення на підготовку фахівців зі 
спеціальностей в яких існує потреба в регіоні. 

 
5. Про лист Миколаївської обласної (крайової) організації Народного Руху 

України щодо відзначення на обласному рівні річниці перемоги під 
Вознесенськом. 

 
6. Про колективне звернення стосовно зміни назви Миколаївського 

академічного художнього російського драматичного театру. 

 
7. Про лист КЗК "Обласний палац культури" щодо виділення фінансування 

для потреб закладу. 

 
8. Про створення комунального закладу культури "Миколаївський 

обласний методичний центр з охорони культурної спадщини". 

 
9. Про виділення коштів для завершення добудови Мішково-

Погорілівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Вітовського району. 

Інформує: 
 

Запрошені: 

Слободян Сергій Олегович – проректор з науково-
педагогічної роботи НУК ім. адмірала Макарова. 
Удовиченко Олена Олександрівна – директор департаменту 
освіти  і науки облдержадміністрації.  

Інформує: 
 

Запрошені: 

Діденко Юрій Володимирович – голова Миколаївської 
крайової організації Народного Руху України  
Бойченко Віталій Борисович – в.о. начальника управління 
культури, національностей та релігій  облдержадміністрації.  

Інформує: 
Запрошені: 

Ігнатенко Леонід Миколайович – заявник. 
Бойченко Віталій Борисович – в.о. начальника управління 
культури, національностей та релігій  облдержадміністрації. 

Інформує: 
 

Запрошені: 

Добкіна Марія Миколаївна – директор комунального 
закладу культури "Обласний палац культури" . 
Бойченко Віталій Борисович – в.о. начальника управління 
культури, національностей та релігій  облдержадміністрації. 

Інформує: 
 

Запрошені: 

Бойченко Віталій Борисович – в.о. начальника управління 
культури, національностей та релігій  облдержадміністрації. 
представники державної інспекції по охороні пам'яток 
культури в Миколаївській області 

Інформує: 
Запрошені: 

Рєзніков Ілля Борисович – депутат обласної ради. 
Удовиченко Олена Олександрівна – директор департаменту 
освіти  і науки облдержадміністрації. 
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1. СЛУХАЛИ: 1. Про проблемні питання функціонування Новобузької ЗОШ 
І-ІІІ № 1 ступенів Новобузької районної ради. 

 
У обговоренні 
взяли участь: 

Іванова Н.В., Чорний С.В., Гладун С.М., Москаленко В.В., 
Стахевич Т.В., Талпа М.В., Петраковський М.В., Гаркавенко 
В.В., Лагодієнко М.О., Трофименко А.В., Разуменко С.Г., 
Бурдєйна С.В., Шелест О.В., Кірнєва Л.С., Рєзніков І.Б., 
Удовиченко О.О., Білосвіт Д.І. 

Москаленко В.В. зазначила, що запропонований облдержадміністрацією 
план дій щодо функціонування Новобузької загальноосвітньої школи 3 1 не дає 
жодних результатів, необхідно виробити чіткий план дій, який відповідав би 
сьогоднішнім реаліям. 

Стахевич Т.В. розповіла про ініціативу Президента України щодо 
побудови 5 шкіл, 5 дитячих садків, 5 спортивних об'єктів в області. Висловила 
позицію облдержадміністрації щодо будівництва нової школи в м. Новий Буг, 
зауважила, що насамперед необхідно детально вивчити проєкт, визначити за 
рахунок яких джерел відбуватиметься будівництво та його строки.  

Зауважила, що проєкт на нове будівництво школи відсутній, наявний 
проєкт не відповідає вимогам. 

Чорний С.В. зазначив, що в переліку закладів освіти, які плануються 
фінансуватися повністю відсутні сільські школи, звернув увагу на неодноразові 
звернення щодо виділення коштів на співфінасування будівництва спортивної 
зали Мостівської ЗОШ Доманівського району. 

Удовиченко О.О. повідомила, що проєкт "Будівництво навчального 
корпусу зі спортивною залою с. Мостове Доманівського району Миколаївської 
області."   включено до програми "Спроможна школа для кращих результатів". 

Талпа М.В. наголосив, що облдержадміністрація повинна запропонувати 
план щодо подальшого функціонування Новобузької ЗОШ. Зазначив, що на 

Інформують: 
 
 
 
 
 
 
 

Запрошені: 

Петраковський Михайло Васильович – заступник голови 
Новобузької райдержадміністрації. 
 Гаркавенко Василь Васильович – голова Новобузької 
районної ради 
Лагодієнко Максим Олександрович  – Новобузький міський 
голова 
Трофименко Алла Вікторівна – директор Новобузької ЗОШ 
№ 1. 
Стахевич Тетяна Вікторівна – заступник голови 
облдержадміністрації. 
Удовиченко Олена Олександрівна – директор департаменту 
освіти  і науки облдержадміністрації. 
Лукін Ілля Леонідович –начальник управління капітального 
будівництва облдержадміністрації. 
Члени батьківського комітету Новобузької ЗОШ І-ІІІ 
ступенів № 1.  
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наявний проєкт по капітальному ремонту Новобузької ЗОШ витрачено до 2 
млн. гривень. Запропонував чітко визначитись щодо неможливості чи 
недоцільності капітального ремонту приміщення закладу. 

Рєзніков І.Б. запропонував звернути увагу, в першу чергу, на ті об'єкти, які 
потребують завершення. Зокрема, Мішково-Погорілівська ЗОШ І-ІІ ступенів на 
завершення добудови спортивної зали з двома кімнатами потребує 7000,0 тис. 
грн. Запропонував перерозподілити кошти на ті об'єкти, які можна завершити в 
цьому році, зокрема на цю школу, але в обов'язковому порядку в подальшому 
передбачити кошти на ті об'єкти, з яких фінансування було знято в процесі 
перерозподілу. 

Стахевич Т.В. повідомила, що в обласному бюджеті є вільні залишки, 
проводиться робота щодо напрацювання пропозицій щодо їх розподілу на 
об'єкти, які можна ввести в експлуатацію в цьому році. 

Лагодієнко М.О. запропонував підтримати будівництво нової школи. 
Білосвіт Д.І. висловив думку про необхідність демонтажу та будівництва 

нового приміщення школи. 
Москаленко В.В. запропонувала виділити 1 млн. гривень з обласного 

бюджету, 500 тис. гривень з районного бюджету і бюджету міста та виготовити 
нову проєкно-кошторисну документацію на нове будівництво школи. В 
терміновому порядку на позачерговій сесії районної ради передати приміщення 
Новобузької ЗОШ № 1 в комунальну власність міста та визначити замовником 
Новобузьку міську раду. 

Під час обговорення Москаленко В.В. запропонувала виділити з обласного 
бюджету 1,5 млн. на проєкно-кошторисну документацію. 

Підсумовуючи сказане, Іванова Н.В. запропонувала пп. 2 та 3 проєкту 
рекомендацій викласти у такій редакції: "2. Зважаючи на вищевикладене, з 
урахуванням пропозицій, висловлених депутатами обласної ради та 
мешканцями Новобузького району, рекомендувати облдержадміністрації при 
внесенні змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2020 рік в 
обов'язковому порядку передбачити 1480,000 тис. гривень для виготовлення 
проекно-кошторисної документації на нове будівництво Новобузької 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 районної ради. 

3. Рекомендувати органам виконавчої влади та місцевого самоврядування 
Новобузького району терміново провести сесію районної ради та  розглянути 
питання щодо передачі майна та земельної ділянки Новобузької 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 у власність Новобузької міської 
ради з метою визначення замовником виготовлення проєкно-кошторисної 
документації, а в подальшому здійснення нового будівництва Новобузької 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1.". 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" –одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: Рекомендації №1 додаються. 
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2. СЛУХАЛИ: Про лист КВНЗ "Новобузький педагогічний коледж" щодо 
виділення  коштів для виготовлення проектно-кошторисної документації та 
виконання робіт з реконструкції будівлі закладу з прибудовою вбиральні. 

 
У обговоренні 
взяли участь: 

Іванова Н.В., Чорний С.В., Гладун С.М., Москаленко В.В., 
Талпа М.В., Воронок А.В., Ташлик Г.В. 

З урахуванням обговорення Іванова Н.В. запропонувала такий проєкт 
рекомендацій: 

"З метою забезпечення належних санітарно-гігієнічних і побутових  умов, 
збереження здоров'я усіх учасників навчально-виховного процесу, усунення 
виявленого порушення санітарного законодавства рекомендувати дирекції 
комунального вищого навчального закладу "Новобузький педагогічний 
коледж" провести технічне обстеження щодо можливості облаштування 
санітарної кімнати в приміщенні закладу.  

Про результатами проінформувати обласну раду в семиденний строк." 
 

Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" –одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: Рекомендації № 2 додаються. 
 
3. СЛУХАЛИ: Про звернення депутата обласної ради Кормишкіна Ю.А., 

колективний лист профспілкових комітетів Миколаївських загальноосвітніх 
санаторних шкіл-інтернатів щодо прийняття Звернення депутатів обласної ради 
до Президента України та голови Верховної Ради України стосовно необхідності 
перегляду законопроєкту "Про повну загальну середню освіту". 

 
У обговоренні 
взяли участь: 

Іванова Н.В., Чорний С.В., Гладун С.М., Москаленко В.В., 
Гуріна А.М., Удовиченко О.О., Макарова Г. О., Шиян В. П., 
Бабелюк В., Сидорова Л., Полякова В. 

Інформують: 
 
 
 

Запрошені: 

Круль Валентина Олексіївна – заступник директора КВНЗ 
"Новобузький педагогічний коледж". 
Вишкова Валентина Миколаївна – заступник директора 
КВНЗ "Новобузький педагогічний коледж". 
Стахевич Тетяна Вікторівна – заступник голови 
облдержадміністрації. 
Удовиченко Олена Олександрівна – директор департаменту 
освіти  і науки облдержадміністрації.  

Інформують: 
 
 

Запрошені: 

Директори загальноосвітніх санаторних шкіл-інтернатів, 
представники профспілкових комітетів Миколаївських 
загальноосвітніх санаторних шкіл-інтернатів. 
Удовиченко Олена Олександрівна – директор департаменту 
освіти  і науки облдержадміністрації.  
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У ході обговорення запропоновано в проєкті рекомендацій крім 
санаторних зазначити також і загальноосвітні школи-інтернати.  

Чорний С.В. запропонував доповнити проєк рекомендацій таким пунктом: 
"Вважати доцільним функціонування загальноосвітніх шкіл-інтернатів усіх 
типів у звичному штатному режимі". 

Іванова Н.В. наголосила на необхідності підготовки на розгляд сесії 
обласної ради проєкту відповідного звернення. Запропонувала доповнити 
проєкт рекомендацій таки пунктом: "3. Департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації підготувати на розгляд сесії обласної ради відповідний 
проєкт рішення та проєкт звернення". 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" –одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: Рекомендації № 3 додаються. 
 
4. СЛУХАЛИ: Про лист Національного університету кораблебудування імені 

адмірала Макарова стосовно передбачення коштів в обласному бюджеті 
Миколаївської області на 2020 рік на регіональне замовлення на підготовку 
фахівців зі спеціальностей в яких існує потреба в регіоні. 

 
У обговоренні 
взяли участь: 

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

Іванова Н.В. запропонувала доповнити проєкт рекомендацій таким 
пунктом: "Департаменту освіти і науки облдержадміністрації підготувати 
пропозиції щодо регіонального замовлення фахівців та надати до 10 березня 
2020 року". 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" –одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: Рекомендації № 4 додаються. 
 
5. СЛУХАЛИ: Про лист Миколаївської обласної (крайової) організації 

Народного Руху України щодо відзначення на обласному рівні річниці 
перемоги під Вознесенськом. 

Інформує: 
 

Запрошені: 

Слободян Сергій Олегович – проректор з науково-
педагогічної роботи НУК ім. адмірала Макарова. 
Удовиченко Олена Олександрівна – директор департаменту 
освіти  і науки облдержадміністрації.  

Інформує: 
 

Запрошені: 

Діденко Юрій Володимирович – голова Миколаївської 
крайової організації Народного Руху України  
Бойченко Віталій Борисович – в.о. начальника управління 
культури, національностей та релігій  облдержадміністрації.  
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У обговоренні 
взяли участь: 

Іванова Н.В., Чорний С.В., Гладун С.М., Москаленко В.В., 
Діденко Ю.В., Бойченко В.Б. 

У ході обговорення запропоновано доповнити проєкт рекомендацій 
пунктом: "Рекомендувати органам виконавчої влади та місцевого 
самоврядування Вознесенського району долучитися до організації  та сприяти 
проведенню вищезазначеного заходу". 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" –одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: Рекомендації № 5 додаються. 
 
6. СЛУХАЛИ: Про колективне звернення стосовно зміни назви 

Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру. 

У ході обговорення було запропоновано доповнити пункт 2 проєкту 
рекомендацій: "…підготувати проєкт рішення щодо зміни назви Миколаїв-
ського академічного художнього російського драматичного театру та внесення 
змін до його Статуту та внести його на розгляд сесії обласної ради сьомого 
скликання." 

 
У обговоренні 
взяли участь: 

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

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" –одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: Рекомендації № 6 додаються. 
 
7. СЛУХАЛИ: Про лист КЗК "Обласний палац культури" щодо виділення 

фінансування для потреб закладу. 

 
У обговоренні 
взяли участь: 

Іванова Н.В., Чорний С.В., Гладун С.М., Москаленко В. В., 
Бойченко В.Б., Добкіна М.М. 

Під час обговорення питання висловлено пропозицію управлінню 
культури, національностей та релігій облдержадміністрації звернутися до 

Інформує: 
Запрошені: 

Ігнатенко Леонід Миколайович – заявник. 
Бойченко Віталій Борисович – в.о. начальника управління 
культури, національностей та релігій  облдержадміністрації. 

Інформує: 
 

Запрошені: 

Добкіна Марія Миколаївна – директор комунального 
закладу культури "Обласний палац культури" . 
Бойченко Віталій Борисович – в.о. начальника управління 
культури, національностей та релігій  облдержадміністрації. 
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міської ради щодо благоустрою прилеглої території Обласного палацу 
культури. 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" –одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: Рекомендації № 7 додаються. 
Після обговорення питання головою обласної ради Москаленко В.В. 

вкотре було порушене питання щодо функціонування хору імені Світлани 
Фоміних. Висловлено пропозицію управлінню культури, національностей та 
релігій облдержадміністрації, дирекції Обласного палацу культури розглянути 
питання та підготувати зміни до Статуту Обласного палацу культури, 
визначити заклад як "Обласний палац культури і мистецтв" з метою 
функціонування на його базі хору імені Світлани Фоміних. 

  
8. СЛУХАЛИ: Про створення комунального закладу культури 

"Миколаївський обласний методичний центр з охорони культурної спадщини". 

 
У обговоренні 
взяли участь: 

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

Під час обговорення питання Іванова Н.В. запропонувала управлінню 
культури, національностей та релігій облдержадміністрації доопрацювати 
проєкт Статуту та підготувати проєкт програми охорони культурної спадщини і 
надати на розгляд сесії обласної ради відповідно до Регламенту обласної ради 
сьомого скликання. 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" –одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: Рекомендації № 8 додаються. 
 
Після обговорення питання головою обласної ради було порушене питання 

про хід ремонту пам'ятки історії місцевого значення "Меморіальний комплекс: 
братська могила радянським воїнам, пам’ятник воїнам-односельчанам", що 
знаходиться у селі Ковалівка Миколаївського району Миколаївської області та 
пам’ятка історії та монументального мистецтва місцевого значення «Курган 
Слави». 

Головою обласної ради Москаленко В.В. надано доручення управлінню 
культури, національностей та релігій облдержадміністрації 24 лютого 2020 ро-
ку листом повідомити обласну раду щодо початку та ходу ремонту 

Інформує: 
 

Запрошені: 

Бойченко Віталій Борисович – в.о. начальника управління 
культури, національностей та релігій  облдержадміністрації. 
представники державної інспекції по охороні пам'яток 
культури в Миколаївській області 
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вищезазначених пам'яток та при внесенні змін до обласного бюджету 
Миколаївської області передбачити кошти на ремонт цих пам'яток.  

Кротов А.О. запропонував вивчити питання щодо зміни статусу 
археологічної пам'ятки "Ольвія" на регіональну та виїхати на зазначений об'єкт. 

 
9. СЛУХАЛИ: Про виділення коштів для завершення добудови Мішково-

Погорілівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Вітовського району. 

 
У обговоренні 
взяли участь: 

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

Рєзніков І.Б. запропонував звернув увагу, що для завершення добудови 
Мішково-Погорілівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Вітовського 
району необхідно 7 млн. гривень. Запропонував рекомендувати 
облдержадміністрації в обов'язковому порядку виділити кошти на завершення 
добудови спортивної зали з двома класами Мішково-Погорілівської 
загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів при внесенні змін до обласного бюджету 
Миколаївської області на 2020 рік за рахунок розподілу вільних залишків. 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" –одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: Рекомендації № 9 додаються. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Голова постійної комісії обласної ради                                         Надія ІВАНОВА 
 
 
Секретар постійної комісії                                                           Світлана ГЛАДУН 

Інформує: 
Запрошені: 

Рєзніков Ілля Борисович – депутат обласної ради. 
Юрченко Марина Генріхівна – директор Мішково-
Погорілівської ЗОШ І-ІІ ступенів. 
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