
 
Проект 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

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

 
23 січня 2020 року 
Початок: 10.00 

Депутатська кімната 

 
 

1. Про виконання органами культурної спадщини Миколаївської області 
обов'язку щодо державної охорони, утримання та збереження 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». 

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

культури в Миколаївській області. 

 
3. Про лист Миколаївського академічного художнього російського 

драматичного театру щодо проблемних питань закладу. 

 
 
 

Доповідач: 
 

Запрошені: 

Димитров Михайло Федорович – начальник управління 
культури, національностей та релігій облдержадміністрації. 
Ковальчук Петро Васильович – депутат обласної ради. 
Катрич Анатолій Петрович – депутат обласної ради. 
Шнуренко Валерій Васильович – координатор ініціативної 
групи. 
Бродецький Олексій Олексійович – перший заступник 
голови Миколаївської райдержадміністрації. 
Трайтлі Олександр Олександрович – заступник голови 
облдержадміністрації. 
Іщенко Вадим Павлович – директор департаменту фінансів 
облдержадміністрації. 

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

Інформує: 
 
 

Запрошені: 

Свистун Артем Олександрович – директор-художній 
керівник Миколаївського академічного художнього 
російського драматичного театру. 
Трайтлі Олександр Олександрович – заступник голови 
облдержадміністрації. 
Димитров Михайло Федорович – начальник управління 
культури, національностей та релігій облдержадміністрації. 
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4. Про лист Веселинівського районного центру фінансово-господарського 

обслуговування закладів та установ освіти, культури, молоді та спорту щодо 
виявлення недоліків під час будівництва спортивного майданчика. 

 
5. Про депутатське звернення депутата обласної ради Невеселого В. щодо 

недопущення обмеження функціонування Григорівської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів Братського району. 

 
6. Про лист керівника філії "Південний племконецентр" державного 

підприємства "Конярство України" щодо проблемних питань у роботі з 
КДЮСШ облради "Колос". 

 

Інформує: 
 
 

Запрошені: 

Овчар Валентина Іванівна – директор Веселинівського 
районного центру фінансово-господарського обслуговуван-
ня закладів та установ освіти, культури, молоді та спорту. 
Філімонов Анатолій Вадимович – голова Веселинівської 
райдержадміністрації 

Інформує: 
Запрошені: 

Невеселий Владислав Валерійович – депутат обласної ради. 
Трайтлі Олександр Олександрович – заступник голови 
облдержадміністрації. 
Кузьміна Олена Петрівна – голова Братської 
райдержадміністрації. 
Суровцева Людмила Миколаївна – голова Братської 
районної ради. 
Удовиченко Олена Олександрівна – директор департаменту 
освіти  і науки облдержадміністрації. 

Інформує: 
 
 

Запрошені: 

Добровольський Андрій Васильович – керівник філії 
"Південний племконецентр" державного підприємства 
"Конярство України". 
Сядро Ольга Михайлівна – директор КДЮСШ облради 
"Колос" 
Гінкул Віктор Миколайович – в.о. начальник управління 
молоді та спорту облдержадміністрації. 
 



 

 

 
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 
 

 
23 січня 2020 року Миколаїв № 1 
 
 
Про виконання органами культурної спадщини 
Миколаївської області обов'язку щодо державної 
охорони, утримання та збереження 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» 

 
Розглянувши та обговоривши зазначене питання, враховуючи листи 

Миколаївської райдержадміністрації від 13 січня 2020 року № 08/02-20/07/20, 
колективний лист від 13 січня 2020 року, протокольні доручення, надані на 
тридцять першій позачерговій сесії обласної ради сьомого скликання, 
депутатське звернення депутата обласної ради Гуринчука В.Д. постійна комісія 
обласної ради  
   
 
 ВИРІШИЛА: 

 
1. Зазначити, що питання 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’ятки історії та монументального 
мистецтва місцевого значення «Курган Слави» є нагальним та таким, що 
потребує негайного втручання органів виконавчої влади і місцевого 
самоврядування з метою вирішення питання. 

2. Підтримати ініціативи щодо необхідності проведення термінового 
капітального ремонту вищезазначених пам'яток історії місцевого значення. 

3. Рекомендувати облдержадміністрації  
окреслити поетапний план проведення реставраційно-ремонтних робіт із 

зазначенням конкретних строків та обсягів робіт; 
провести будівельну експертизу з метою визначення необхідної суми 
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коштів для виготовлення проектно-наукової документації; 

провести поточний ремонт вище зазначених об'єктів до 30 квітня           
2020 року;  

винести на розгляд наступної сесії обласної ради сьомого скликання 
питання виділення коштів обласного бюджету для проведення вищезазначених 
заходів. 

4. Облдержадміністрації надати звіт обласній раді про виконання 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 
 

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 
 

 
23 січня 2020 року Миколаїв № 2 
 
 
Про припинення діяльності Державної інспекції по 
охороні пам'яток культури в Миколаївській області 

 
Розглянувши та обговоривши інформацію із зазначеного питання, беручи 

до уваги лист облдержадміністрації від 03 січня 2020 року № 12/24-05-30/6-20 
постійна комісія обласної ради 

 
ВИРІШИЛА: 

 
Рекомендувати управлінню культури, національностей та релігій 

облдержадміністрації повторно підготувати пакет документів та внести питання 
на розгляд сесії обласної ради сьомого скликання 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 
 

 
23 січня 2020 року Миколаїв № 3 
 
Про лист Миколаївського академічного художнього 
російського драматичного театру щодо проблемних 
питань закладу 

 
Розглянувши та обговоривши зазначене питання, беручи до уваги лист 

Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру, 
постійна комісія обласної ради 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Зазначити, що постійною комісією обласної ради неодноразово 

розглядалися питання щодо вирішення проблемних питань закладу, зокрема:  
22 листопада 2017 року (рекомендації № 11),  13 лютого 2018 року  (рекомен-
дації № 3), 30 травня 2018 року (рекомендації № 6), 19 грудня 2018 року (реко-
мендації № 2),  06 листопада 2019 року (рекомендації № 6) . 

2. Зауважити, що розподіл коштів, виділених депутату на виконання ним 
депутатських повноважень є особистою справою депутата. Постійна комісія 
обласної ради не має повноважень розподіляти як державні депутатські кошти, 
так і кошти передбачені в обласному бюджеті для виконання депутатами 
обласної ради їх депутатських повноважень. 

3. Рекомендувати адміністрації Миколаївського академічного художнього 
російського драматичного театру особисто звертатися до народних депутатів 
України та депутатів обласної ради з метою виділення ними коштів для 
вирішення проблемних питань закладу. 

4. Зобов'язати  адміністрацію Миколаївського академічного художнього 
російського драматичного театру узагальнити всі проблемні питання закладу та 
звернутися до облдержадміністрації щодо їх вирішення. 

 
 

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 
 

 
23 січня 2020 року Миколаїв № 6 
 
 
Про лист керівника філії "Південний племконецентр" 
державного підприємства "Конярство України" щодо 
проблемних питань у роботі з КДЮСШ облради 
"Колос" 

 
Розглянувши та обговоривши зазначене питання, беручи до уваги лист 

керівника філії "Південний племконецентр" державного підприємства 
"Конярство України" від 11 січня 2020 року № 5, постійна комісія обласної 
ради 

 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію з цього питання взяти до відома. 
2. Зазначити, що постійна комісія обласної ради діє відповідно до 

Регламенту обласної ради сьомого скликання та Положення про постійні 
комісії Миколаївської обласної ради сьомого скликання.  

До повноважень постійної комісії обласної ради не входять питання 
вирішення трудових спорів. 

3. Рекомендувати керівництву філії "Південний племконецентр" 
державного підприємства "Конярство України" та КДЮСШ облради "Колос" 
вирішувати спірні питання відповідно до чинного законодавства України та з 
урахуванням інтересів зацікавлених сторін. 

4. Рекомендувати управлінню молоді та спорту провести аудит 
використання бюджетних коштів КДЮСШ облради "Колос" та запропонувати 
шляхи вирішення питання для забезпечення учбово-тренувального процесу. 

Про виконання цих рекомендацій надати інформацію постійній комісії 
обласної ради до 08 лютого 2020 року.  

 
 
 
 
 

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 23 січня 2020 року Миколаїв № 40 
 
Всього членів постійної комісії – 4. 
 
Присутні: 
 

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

Відсутні: Невеселий В.В. – відрядження. 

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

  
Запрошені: 
 
 

Ковальчук Петро Васильович – депутат обласної ради. 
Катрич Анатолій Петрович – депутат обласної ради. 
Трайтлі Олександр Олександрович – заступник голови 
облдержадміністрації. 
Іщенко Вадим Павлович – директор департаменту фінансів 
облдержадміністрації. 
Димитров Михайло Федорович – начальник управління 
культури, національностей та релігій облдержадміністрації. 
Удовиченко Олена Олександрівна – директор департаменту 
освіти  і науки облдержадміністрації. 
Гінкул Віктор Миколайович – в.о. начальник управління молоді 
та спорту облдержадміністрації. 
Шнуренко Валерій Васильович – координатор ініціативної 
групи. 
Бродецький Олексій Олексійович – перший заступник голови 
Миколаївської райдержадміністрації. 
Свистун Артем Олександрович – директор-художній керівник 
Миколаївського академічного художнього російського 
драматичного театру. 
Овчар Валентина Іванівна – директор Веселинівського районного 
центру фінансово-господарського обслуговування закладів та 
установ освіти, культури, молоді та спорту. 
Філімонов Анатолій Вадимович – голова Веселинівської 
райдержадміністрації. 
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Кузьміна Олена Петрівна – голова Братської райдерж-
адміністрації. 
Суровцева Людмила Миколаївна – голова Братської районної 
ради. 
Добровольський Андрій Васильович – керівник філії "Південний 
племконецентр" державного підприємства "Конярство України". 
Сядро Ольга Михайлівна – директор КДЮСШ облради "Колос". 

 
У засіданні 
комісії взяли 
участь: 

 
Москаленко Вікторія Вікторівна – голова обласної ради. 
Кормишкін Юрій Анатолійович – депутат обласної ради. 
Ташлик Григорій Володимирович – депутат обласної ради. 
Садрідінов Тахір Шамсідінович – депутат обласної ради. 
Гуринчук Дмитро Павлович – депутат обласної ради. 
Захарова Галина Григорівна – депутат Нововасилівської 
сільської ради. 
Корсак Оксана Григорівна – начальник відділу з питань 
забезпечення діяльності керівництва обласної ради та 
міжнародних відносин обласної ради. 
Кричевська Світлана Іванівна – заступник директора департа-
менту фінансів облдержадміністрації. 
Панчук Михайло Анатолійович - начальник управління фінансів 
невиробничої сфери департаменту фінансів облдержадміністра-
ції. 
Сокульська Наталія Вікторівна – заступник директора 
департаменту освіти і науки облдержадміністрації. 
Бойченко Віталій Борисович – заступник начальника управління 
культури, національностей та релігій облдержадміністрації. 
Ворона Микола Павлович – комерційний директор Мико-
лаївського академічного художнього російського драматичного 
театру. 
Антоневич Алла Миколаївна – голова Новоодеської районної 
організації ветеранів. 
Шнуренко Руслан Васильович – член краєзнавчого історико-
етнографічного Центру "Побужжя". 
Дробний Віктор Сергійович – представник громадського 
організації "Обєднання краєзнавців Миколаївського району 
"Світовид". 
Матвєєва Ірина Петрівна – завуч КДЮСШ облради "Колос". 
Гончаренко Тетяна Валеріївна – юрист філії "Південний 
племконецентр" державного підприємства "Конярство України". 
Представники засобів масової інформації. 

 
Із запрошених на засідання постійної комісії обласної ради не брали участі 

Трайтлі О.О., Удовиченко О.О. (брала участь Сокульська Н.В.), Іщенко В.П. 
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(брали участь Кричевська С.І., Панчук М.А.) , Філімонов А.В., Кузьміна О.П., 
Суровцева Л.М. 

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 виконання органами культурної спадщини Миколаївської області 

обов'язку щодо державної охорони, утримання та збереження 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». 

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

культури в Миколаївській області. 

 
3. Про лист Миколаївського академічного художнього російського 

драматичного театру щодо проблемних питань закладу. 

Доповідач: 
 

Запрошені: 

Димитров Михайло Федорович – начальник управління 
культури, національностей та релігій облдержадміністрації. 
Ковальчук Петро Васильович – депутат обласної ради. 
Катрич Анатолій Петрович – депутат обласної ради. 
Шнуренко Валерій Васильович – координатор ініціативної 
групи. 
Бродецький Олексій Олексійович – перший заступник 
голови Миколаївської райдержадміністрації. 
Трайтлі Олександр Олександрович – заступник голови 
облдержадміністрації. 
Іщенко Вадим Павлович – директор департаменту фінансів 
облдержадміністрації. 

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

Інформує: 
 
 

Запрошені: 

Свистун Артем Олександрович – директор-художній 
керівник Миколаївського академічного художнього 
російського драматичного театру. 
Трайтлі Олександр Олександрович – заступник голови 
облдержадміністрації. 
Димитров Михайло Федорович – начальник управління 
культури, національностей та релігій облдержадміністрації. 
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4. Про лист Веселинівського районного центру фінансово-господарського 

обслуговування закладів та установ освіти, культури, молоді та спорту щодо 
виявлення недоліків під час будівництва спортивного майданчика. 

 
5. Про депутатське звернення депутата обласної ради Невеселого В. щодо 

недопущення обмеження функціонування Григорівської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів Братського району. 

 
6. Про лист керівника філії "Південний племконецентр" державного 

підприємства "Конярство України" щодо проблемних питань у роботі з 
КДЮСШ облради "Колос". 

 
1. СЛУХАЛИ: 1. Про виконання органами культурної спадщини 

Миколаївської області обов'язку щодо державної охорони, утримання та 
збереження 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». 

Інформує: 
 
 

Запрошені: 

Овчар Валентина Іванівна – директор Веселинівського 
районного центру фінансово-господарського обслуговуван-
ня закладів та установ освіти, культури, молоді та спорту. 
Філімонов Анатолій Вадимович – голова Веселинівської 
райдержадміністрації. 

Інформує: 
Запрошені: 

Невеселий Владислав Валерійович – депутат обласної ради. 
Трайтлі Олександр Олександрович – заступник голови 
облдержадміністрації. 
Кузьміна Олена Петрівна – голова Братської 
райдержадміністрації. 
Суровцева Людмила Миколаївна – голова Братської 
районної ради. 
Удовиченко Олена Олександрівна – директор департаменту 
освіти  і науки облдержадміністрації. 

Інформує: 
 
 

Запрошені: 

Добровольський Андрій Васильович – керівник філії 
"Південний племконецентр" державного підприємства 
"Конярство України". 
Сядро Ольга Михайлівна – директор КДЮСШ облради 
"Колос" 
Гінкул Віктор Миколайович – в.о. начальник управління 
молоді та спорту облдержадміністрації. 
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У обговоренні 
взяли участь: 

Іванова Н.В., Чорний С.В., Гладун С.М., Кричевська С.І., 
Захарова Т.Г., Гуринчук Д.П., Сатрідінов Т.Ш., Катрич А.П., 
Ковальчук П.В., Антоневич А.М., Шнуренко В.В., Кормиш-   
кін Ю.А., Бродецький О.О. 

Іванова Н.В. акцентувала увагу на необхідності збереження пам'яток, як 
історії та проведення у зв'язку з цим обстеження об'єктів з метою визначення 
вартості робіт, розглядати питання щодо виділення коштів на сесії обласної 
ради. 

Ковальчук П.В. підкреслив актуальність питання, зазначивши, що 
проблема потребує негайного втручання органів виконавчої влади і місцевого 
самоврядування з метою вирішення. Наголосив, що сума коштів, виділена на 
ремонт зазначених пам'яток, є мізерною і потребує значного збільшення. 
Запропонував створити організаційний комітет з відзначення 75-ї річниці 
Перемоги у Великій вітчизняній війні. 

Гладун С.М. наголосила на необхідності проведення будівельної 
експертизи та визначенні необхідної суми коштів. 

Катрич А.П. запропонував розглянути на сесії обласної ради питання 
щодо виділення кошів з обласного бюджету та направлення депутатських 
коштів на виготовлення проектно-кошторисної документації. Зауважив на 
неодноразові звернення жителів Новоодеського району щодо використання 
Кургану Слави не за призначенням (як поле для їзди на квадрокоптерах). 

Сатрідінов Т.Ш.  запропонував, як вихід з ситуації, до відзначення 75-ї 
річниці Перемоги, закумулювати депутатські кошти на поточний ремонт 
пам'яток, вживати заходів та тримати на постійному контролі питання до 
остаточного його вирішення. 

Гуринчук Д.П. запропонував розділити проблему на декілька етапів: 
винести питання на сесію для розгляду по суті; зробити дослідницькі роботи; 
провести косметичний ремонт до 9 Травня; замовити проектно-кошторисну 
документацію. 

Гладун С.М. запропонувала залучати до проведення будівельної 
експертизи спеціалістів з інших областей. 

Сатрідінов Т.Ш. звернувся до начальника управління культури, 
національностей та релігій облдержадміністрації запропонувати механізм 
використання депутатських коштів та коштів інших джерел не заборонених 
чинним законодавством в терміновому порядку на поточний ремонт. 

Доповідач: 
 

Запрошені: 

Димитров Михайло Федорович – начальник управління 
культури, національностей та релігій облдержадміністрації. 
Ковальчук Петро Васильович – депутат обласної ради. 
Катрич Анатолій Петрович – депутат обласної ради. 
Шнуренко Валерій Васильович – координатор ініціативної 
групи. 
Бродецький Олексій Олексійович – перший заступник 
голови Миколаївської райдержадміністрації. 
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Кормишкін Ю.А. наголосив на відповідальності облдержадміністрації за 
стан зазначених пам'яток місцевого значення, висловився за доцільність 
використання депутатських коштів для вирішення питання. Рекомендував 
зобов'язати облдержадміністрацію надати план реконструкції та проведення 
ремонту вищезазначених об'єктів. Поцікавився чи не підпадають ці пам'ятки 
історії місцевого значення під норми дії Закону України "Про декомунізацію". 

Ковальчук П.І. запропонував конкретизувати строки виконання робіт та 
виконавців. 

Підсумовуючи сказане, Іванова Н.В. запропонувала прийняти такі 
рекомендації: 

1. Питання 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’ятки історії та монументального мистецтва 
місцевого значення «Курган Слави» є нагальним та таким, що потребує 
негайного втручання органів виконавчої влади і місцевого самоврядування з 
метою вирішення питання. 

2. Підтримати ініціативи щодо необхідності проведення термінового 
капітального ремонту вищезазначених пам'яток історії місцевого значення. 

3. Рекомендувати облдержадміністрації  
окреслити поетапний план проведення реставраційно-ремонтних робіт із 

зазначенням конкретних строків та обсягів робіт; 
провести будівельну експертизу з метою визначення необхідної суми 

коштів для виготовлення проектно-наукової документації; 
провести поточний ремонт вище зазначених об'єктів до 30 квітня           

2020 року;  
винести на розгляд наступної сесії обласної ради сьомого скликання 

питання виділення коштів обласного бюджету для проведення вищезазначених 
заходів. 

4. Облдержадміністрації надати звіт обласній раді про виконання цих 
рекомендацій. 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" –одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: Рекомендації №1 додаються. 
 
2. 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., Кормишкін Ю.А., 
Ташлик Г.В. 

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

"за" –одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: Рекомендації № 2 додаються. 
 
Голова обласної ради Москаленко В.В. запропонувала повернутися до 

обговорення питання щодо реконструкції пам'яток історії місцевого значення у 
контексті діяльності Державної інспекції по охороні пам'яток культури в 
Миколаївській області. 

Москаленко В.В. зауважила, що рекомендації прийняті по першому 
питанню аналогічні тим, що вже приймалися у 2018 році з цього питання. 
Зазначила, що, на її думку, прийняття таких рекомендацій не призведе до 
покращення ситуації у вирішенні питання тому не погодилась з прийнятою 
редакцією рекомендацій. Підкреслила, що було підготовлено інший проект 
рекомендацій з першого питання. Наголосила, що питання 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» порушується з 
2017 року.  

Акцентувала увагу на необхідності терміново, на початку лютого місяця 
2020 року, зібратися та виділити кошти на вирішення питань на зазначених 
об'єктах. Заявила, що три роки відповідальні органи питанням не займалися. 
Запросила інформацію скільки коштів по бюджетному запиту просили на 
ремонт цих пам'яток, Запитала чи є наявні акти обстеження, і якщо такі є 
запросила надати їх та інші матеріали з цього питання. 

Наголосила, що маючи 5 тисяч пам'ятників і пам'яток на території області 
необхідно детально вивчити питання щодо функціонування Державної 
інспекції по охороні пам'яток культури в Миколаївській області, зауважила, що 
не можна припиняти її функціонування. 

Акцентувала увагу, що питання проведення реставраційних робіт було 
порушено та актуалізовано депутатами обласної ради. Звернулася до 
начальника управління культури облдержадміністрації терміново зайнятися 
вирішенням питання та в найкоротші терміни провести ряд найнеобхідніших 
робіт до святкування 9 Травня.  

Кормишкін Ю.А. звернувся до начальника управління культури, 
національностей та релігій облдержадміністрації щодо розгляду можливості 
передачі повноважень Державної інспекції музею з метою початку виконання 
робіт на зазначених об'єктах.  

Іванова Н.В. зауважила, що рекомендації постійної комісії обласної ради 
щодо виділення коштів на культуру та інші гуманітарні галузі ігноруються 
постійною комісією обласної ради з питань бюджету, фінансів та інвестицій. 
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3. СЛУХАЛИ: Про лист Миколаївського академічного художнього 
російського драматичного театру щодо проблемних питань закладу. 

 
У обговоренні 
взяли участь: 

Іванова Н.В., Чорний С.В., Гладун С.М., Москаленко В.В., 
Кормишкін Ю.А., Ташлик Г.В., Ворона М.П. 

Кормишкін Ю.А. запитав чи зверталися керівництво театру до міської 
ради та безпосередньо до департаменту фінансів облдержадміністрації щодо 
виділення коштів на вирішення проблемних питань закладу? Зауважив, що 
необхідно спочатку звернутися до органів виконавчої влади. Запропонував до 
проєкту рекомендацій включити пункт щодо зобов'язання адміністрації 
Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру 
узагальнити всі проблемні питання закладу та звернутися до 
облдержадміністрації щодо їх вирішення. 

Москаленко В.В. запитала чи були враховані потреби закладу при 
поданні бюджетного запиту і на яку суму? 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" –одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: Рекомендації № 3 додаються. 
 
4. СЛУХАЛИ: Про лист Веселинівського районного центру фінансово-

господарського обслуговування закладів та установ освіти, культури, молоді та 
спорту щодо виявлення недоліків під час будівництва спортивного майданчика. 

 
У обговоренні 
взяли участь: 

Іванова Н.В., Чорний С.В., Гладун С.М., Москаленко В.В., 
Кормишкін Ю.А. 

Москаленко В.В. запитала як було визначено підрядника для виконання 
робіт? 

Овчар В.І. повідомила, що підрядника в особі ФП Кравченко для 
виконання робіт відповідно до договору підряду "Нове будівництво 
спортивного майданчика для міні-футболу зі штучним покриттям на території 
Ставківської ЗОШ І- ІІІ ступенів по вулиці Центральна, 61а в с. Ставки 

Інформує: 
 
 

Запрошені: 

Свистун Артем Олександрович – директор-художній 
керівник Миколаївського академічного художнього 
російського драматичного театру. 
Димитров Михайло Федорович – начальник управління 
культури, національностей та релігій облдержадміністрації. 

Інформує: 
 
 

Запрошені: 

Овчар Валентина Іванівна – директор Веселинівського 
районного центру фінансово-господарського обслуговуван-
ня закладів та установ освіти, культури, молоді та спорту. 
Філімонов Анатолій Вадимович – голова Веселинівської 
райдержадміністрації. 
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Веселинівського району Миколаївської області" було визначено одноосібно 
головою Веселинівської райдержадміністрації Філімоновим А.В.  

Кормишкін Ю.А. запитав чи зверталися у зв'язку з цим до 
правоохоронних органів для проведення розслідування у зв'язку із 
перевищенням службових повноважень головою Веселинівської 
райдержадміністрації? 

У ході обговорення було запропоновано доповнити проєкт рекомендацій 
такими пунктами: 

" 3. Рекомендувати Веселинівській райдержадміністарції терміново вжити 
заходів щодо усунення недоліків, виявлених під час будівництва спортивного 
майданчика для міні-футболу зі штучним покриттям на території Ставківської 
ЗОШ І- ІІІ ступенів по вулиці Центральна, 61а в с. Ставки Веселинівського 
району Миколаївської області 

4. У зв'язку із повідомленням директора Веселинівського районного центру 
фінансово-господарського обслуговування закладів та установ освіти, 
культури, молоді та спорту райдержадміністрації Овчар В. І. щодо  одно-
осібного визначення головою Веселинівської райдержадміністрації 
Філімоновим А.В. підрядника в особі ФП Кравченко для виконання робіт 
відповідно до договору підряду "Нове будівництво спортивного майданчика 
для міні-футболу зі штучним покриттям на території Ставківської ЗОШ І- ІІІ 
ступенів по вулиці Центральна, 61а в с. Ставки Веселинівського району 
Миколаївської області"  запропонувати голові обласної ради звернутися до 
голови облдержадміністрації, правоохоронних органів щодо перевищення 
повноважень головою Веселинівської райдержадміністрації в цьому питанні." 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" –одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: Рекомендації № 4 додаються. 
 
5. СЛУХАЛИ: Про депутатське звернення депутата обласної ради 

Невеселого В. щодо недопущення обмеження функціонування Григорівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Братського району. 

 
У обговоренні 
взяли участь: 

Іванова Н.В., Чорний С.В., Гладун С.М., Корсак О.Г., 
Сокульська Н.В., Кормишкін Ю.А., Ташлик Г.В. 

У ході обговорення запропоновано рекомендувати депутату обласної ради 
Невеселому В.В. особисто виїхати до Новомар'ївської сільської ради 
Братського району з метою з'ясування ситуації на місці, вирішення порушеного 
питання та проінформувати на наступному засіданні постійної комісії обласної 
ради. 

Інформує: 
Запрошені: 

Невеселий Владислав Валерійович – депутат обласної ради. 
Сокульська Наталія Вікторівна – заступник директора 
департаменту освіти  і науки облдержадміністрації. 
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Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" –одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: Рекомендації № 5 додаються. 
 

Після обговорення цього питання депутати порушили питання подальшого 
функціонування шкіл-інтернатів в області.  

Корсак О. Г. порушила питання щодо реорганізації обласних шкіл-
інтернатів, їх подальшого розвитку. 

Депутати обговорили норми прийнятого Закону України "Про повну 
загальну середню освіту в Україні", у тому числі і щодо санаторних шкіл-
інтернатів.  

Іванова Н.В. висловилася за необхідність більш детального та 
комплексного обговорення вищезазначених питань, запропонувала 
департаменту освіти і науки облдержадміністрації організувати та провести 
робочу нараду за участю директорів всіх шкіл-інтернатів області, членів 
профільної комісії обласної ради та зацікавлених депутатів обласної ради з 
метою неупередженого та об'єктивного розгляду цього питання. 

Кормишкін Ю.А. запросив надати інформацію щодо подальшого 
функціонування шкіл-інтернатів області усіх типів, у тому числі план 
реорганізації, стратегію розвитку цих закладів тощо.  

 
6. СЛУХАЛИ: Про лист керівника філії "Південний племконецентр" 

державного підприємства "Конярство України" щодо проблемних питань у 
роботі з КДЮСШ облради "Колос". 

 
У обговоренні 
взяли участь: 

Іванова Н.В., Чорний С.В., Гладун С.М., Сядро О.М., Матвєє- 
ва І.П., Добровольський А.В., Гончаренко Т.В., Гінкул В.М. 

У ході обговорення запропоновано доповнити проєкт рекомендацій таким 
пунктом: "Рекомендувати управлінню молоді та спорту провести аудит 
використання бюджетних коштів КДЮСШ облради "Колос" та запропонувати 
шляхи вирішення питання для забезпечення учбово-тренувального процесу. 

Про виконання цих рекомендацій надати інформацію постійній комісії 
обласної ради до 08 лютого 2020 року".  

 

Проведено голосування.  
Підсумки голосування: "за" –одноголосно 

Інформує: 
 
 

Запрошені: 

Добровольський Андрій Васильович – керівник філії 
"Південний племконецентр" державного підприємства 
"Конярство України". 
Сядро Ольга Михайлівна – директор КДЮСШ облради 
"Колос" 
Гінкул Віктор Миколайович – в.о. начальник управління 
молоді та спорту облдержадміністрації. 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендації № 6 додаються. 

 
Після обговорення питань порядку денного голова постійної комісії 

обласної ради Іванова Н.В. ознайомила членів комісії з листом Новобузької 
районної ради щодо виділення коштів на капітальний ремонт даху 
Майорівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів. 

 
7. Слухали: Про лист Новобузької районної ради щодо виділення коштів 

на капітальний ремонт даху Майорівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів  
вул. Шкільна, 1 в селі Майорівка Новобузького району. 

 
У обговоренні 
взяли участь: 

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

Депутати зазначили, що відповідно до чинного законодавства, а саме 
статті 17 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» установи, що 
перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад, 
підпорядковані, підзвітні та підконтрольні органам місцевого самоврядування. 

Відповідно до пункту 2 статті 66 Закону України «Про освіту» районні, 
міські ради та ради об’єднаних територіальних громад: відповідають за 
реалізацію державної політики у сфері освіти та забезпечення якості освіти на 
відповідній території. 

Відповідно до чинного законодавства реалізація державної політики в 
галузі науки і освіти, належить до повноважень місцевої державної 
адміністрації  

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" –одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: Враховуючи, що відповідно до чинного 
законодавства реалізація державної політики в 
галузі науки і освіти, належить до повноважень 
місцевої державної адміністрації направити  лист 
Новобузької районної ради облдержадміністрації 
для розгляду, вжиття заходів відповідного 
реагування, внесення пропозицій з метою вирішення 
питання та інформування заявника за результатами 
у встановлений чинним законодавством строк.  

 
 
 

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