
 
Проект 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

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

 
03 березня 2020 року 
Початок: 13.00 

Депутатська кімната 

 
 

1. 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». 

2. Про зміну типу та найменувань закладів освіти обласного 
підпорядкування та затвердження статутів у новій редакції. 

3. Про управління майном спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст  Миколаївської області. 

4. Про внесення змін до Положення про порядок призначення на посаду та 
звільнення з посади керівників об’єктів, що належать до спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області. 

5. Про внесення змін до Комплексної програми захисту прав дітей 
Миколаївської області "Дитинство" на 2018-2020 роки.  

6. Про внесення змін та доповнень до Комплексної програми соціального 
захисту населення "Турбота" на період до 2020 року. 

 
 

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

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

Доповідач: Москаленко Вікторія Вікторівна – голова обласної 
ради. 

Доповідач: Москаленко Вікторія Вікторівна – голова обласної 
ради. 

        Доповідач: Пономарьова Ірина Євгенівна – начальник служби у 
справах дітей облдержадміністрації. 

Доповідач: Москаленко Вікторія Вікторівна – голова обласної 
ради. 
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7. Про виконання заходів Програми розвитку автомобільних доріг 

загального користування Миколаївської області у 2018 - 2019 роках.  

8. Про передачу у комунальну власність територіальної громади                      
с. Новомар’ївка нерухомого майна ПКВО «Фармація», яке розташоване за 
адресою: Миколаївська область, Братський район, с. Новомар’ївка,                             
вул. Куйбишева, 15. 

9. Про відзначення у Миколаївській області 75-ї річниці Перемоги Великої 
Вітчизняної війни. 

10. Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Президента 
України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо перегляду 
законопроєкту "Про повну загальну середню освіту". 

11. Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Президента 
України, Кабінету Міністрів України щодо визначення опорною Новобузьку 
центральну районну лікарню. 

12. Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Комітету 
Верховної Ради України з питань бюджету та Кабінету Міністрів України шодо 
перерозподілу екологічного податку. 

Різне.  
Про лист Покровської сільської ради Веселинівського району щодо 

виділення коштів на завершення поточного ремонту даху Покровської ЗОШ 
Веселинівського району. 

 

Доповідач: Сікорський Сергій Васильович – виконувач обов’язків 
начальника управління інфраструктури 
облдержадміністрації. 

Доповідач: Москаленко Вікторія Вікторівна – голова обласної 
ради. 

Доповідач: Москаленко Вікторія Вікторівна – голова обласної 
ради. 

Доповідач: Москаленко Вікторія Вікторівна – голова обласної 
ради. 

Доповідач: Москаленко Вікторія Вікторівна – голова обласної 
ради. 

Доповідач: Москаленко Вікторія Вікторівна – голова обласної 
ради. 

Інформує: Іванова Надія Валеріївна – голова постійної комісії 
обласної ради. 
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Про погодження надання субвенції з обласного бюджету. 

 
Про депутатський запит депутата обласної ради Невінчаного М. щодо 

виділення коштів на ремонт покрівлі приміщення МОК КДЮСШ № 1. 

 

Інформує: Воронок Анна Вадимівна – депутат обласної ради. 

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 
 

 
03 березня 2020 року Миколаїв № 1 
 
 
Про лист Покровської сільської ради 
Веселинівського району щодо виділення коштів на 
завершення поточного ремонту даху Покровської 
ЗОШ Веселинівського району 

 
Розглянувши та обговоривши зазначене питання, враховуючи лист 

Покровської сільської ради від 28 лютого 2020 року № 153/04-02 постійна 
комісія обласної ради 

 
 ВИРІШИЛА: 

 
1. Беручи до уваги лист Покровської сільської ради підтримати ініціативу 

щодо необхідності завершення поточного ремонту даху Покровської ЗОШ 
Веселиніського району. 

2. Враховуючи, що відповідно до чинного законодавства реалізація 
державної політики в галузі науки і освіти, належить до повноважень місцевої 
державної адміністрації направити  лист Покровської сільської ради 
Веселиніського району 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 



 

 

 
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 
 

 
03 березня 2020 року Миколаїв № 2 
 
 
Про погодження надання субвенції з обласного 
бюджету 

 
 
Розглянувши пропозицію депутата обласної ради Воронок Анни стосовно 

надання субвенції з обласного бюджету Арбузинській ОТГ на виготовлення 
проєктно-кошторисної документації "Нове будівництво спортивної зали з 
харчоблоком "КЗ Арбузинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 ім. 
Закерничного Арбузинської селищної ради смт. Арбузинка, Арбузинського 
району Миколаївської області" та обговоривши зазначене питання, постійна 
комісія обласної ради  
 
ВИРІШИЛА: 
 

Погодити виділення коштів у сумі 500,0 тис. грн. на виготовлення 
проєктно-кошторисної документації "Нове будівництво спортивної зали з 
харчоблоком "КЗ Арбузинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1           
ім. Закерничного Арбузинської селищної ради смт. Арбузинка, Арбузинського 
району Миколаївської області" відповідно до  Порядку надання субвенції з 
обласного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку  територіальних громад  Миколаївської області. 
 
 

 
 
 
 

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 
 

 
03 березня 2020 року Миколаїв № 3 
 
 
Про депутатський запит депутата обласної ради 
Невінчаного М. щодо виділення коштів на ремонт 
покрівлі приміщення МОК КДЮСШ № 1 

 
 
Розглянувши та обговоривши питання, беручи до уваги, постійна комісія 

обласної ради  
 
ВИРІШИЛА: 
 

Підтримати депутатський запит депутата обласної ради Невінчаного М. 
щодо виділення коштів резервного фонду на ліквідацію наслідків надзвичайної 
ситуації природного характеру 24 лютого 2020 року на ремонт покрівлі 
приміщення Миколаївської обласної комунальної комплексної дитячо-юнацької 
спортивної школи № 1. 

Рекомендувати контроль за виконанням цього рішення покласти на 
постійну комісію обласної ради з питань регіонального розвитку, планування, 
бюджету, фінансів та інвестицій. 
 
 

 
 
 
 

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 

 
 
03 березня 2020 року Миколаїв № 1 
 
 
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 другої 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 

 
 
03 березня 2020 року Миколаїв № 2 
 
 
Про управління майном спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст  
Миколаївської області 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, постійна комісія 
обласної ради 

 
 

ВИРІШИЛА:  
 

Погодитись з висновками профільної постійної комісії обласної ради з 
питань житлово-комунального господарства, регулювання комунальної 
власності, приватизації та капітального будівництва 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 

 
 
03 березня 2020 року Миколаїв № 3 
 
 
Про внесення змін до Комплексної програми 
захисту прав дітей Миколаївської області 
"Дитинство" на 2018-2020 роки 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, постійна комісія 
обласної ради 

 
 

ВИРІШИЛА:  
 

Винести питання на розгляд тридцять другої 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 

 
 
03 березня 2020 року Миколаїв № 4 
 
 
Про внесення змін та доповнень 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 другої позачергової сесії обласної 
ради сьомого скликання з урахуванням висновків постійної комісії обласної 
ради з питань соціальної політики, охорони здоров'я, материнства, дитинства та 
розвитку зон відпочинку 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 

 
 
03 березня 2020 року Миколаїв № 5 
 
 
Про виконання заходів Програми розвитку 
автомобільних доріг загального користування 
Миколаївської області у 2018 - 2019 роках 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, постійна комісія 
обласної ради 

 
 

ВИРІШИЛА:  
 

Не виносити питання на розгляд тридцять другої 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 

 
 
03 березня 2020 року Миколаїв № 6 
 
 
Про передачу у комунальну власність 
територіальної громади с. Новомар’ївка 
нерухомого майна ПКВО «Фармація», яке 
розташоване за адресою: Миколаївська 
область, Братський район, с. Новомар’ївка,                             
вул. Куйбишева, 15. 
 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, постійна комісія 
обласної ради 

 
 

ВИРІШИЛА:  
 

Підтримати висновки постійної комісії обласної ради з питань житлово-
комунального господарства, регулювання комунальної власності, приватизації 
та капітального будівництва з цього питання. 

Винести питання на розгляд тридцять другої 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 

 
 
03 березня 2020 року Миколаїв № 7 
 
 
Про відзначення у Миколаївській області 75-ї 
річниці Перемоги Великої Вітчизняної війни  
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, постійна комісія 
обласної ради 

 
 

ВИРІШИЛА:  
 

Винести питання на розгляд тридцять другої 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 

 
 
03 березня 2020 року Миколаїв № 8 
 
 
Про Звернення депутатів Миколаївської 
обласної ради до Президента України, 
Верховної Ради України, Кабінету Міністрів 
України щодо перегляду законопроєкту "Про 
повну загальну середню освіту" 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, постійна комісія 
обласної ради  

 
 

ВИРІШИЛА:  
 

1. Звернути увагу, що департаментом освіти і науки облдержадміністрації 
не підготовлено та не надано проєк рішення та проєкт Звернення щодо 
перегляду законопроєкту "Про повну загальну середню освіту". 

2. Облдержадміністрації, департаменту освіти і науки облдерж-
адміністрації, враховуючи листи обласної ради від 06 лютого 2020 року 
(звернення депутата обласної ради Кормишкіна Ю.А.), рекомендацій постійної 
комісії обласної ради від 21 лютого 2020 року № 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" терміново до 04 березня 2020 року підготувати та 
надати проєк рішення та проєкт Звернення щодо перегляду законопроєкту "Про 
повну загальну середню освіту". 

3. Винести питання на розгляд тридцять другої 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 

 
 
03 березня 2020 року Миколаїв № 9 
 
 
Про Звернення депутатів Миколаївської 
обласної ради до Президента України, 
Кабінету Міністрів України щодо визначення 
опорною Новобузьку центральну районну 
лікарню 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, постійна комісія 
обласної ради 

 
 

ВИРІШИЛА:  
 

Винести питання на розгляд тридцять другої 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 

 
 
03 березня 2020 року Миколаїв № 10 
 
 
Про Звернення депутатів Миколаївської 
обласної ради до Комітету Верховної Ради 
України з питань бюджету та Кабінету 
Міністрів України шодо перерозподілу 
екологічного податку 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, постійна комісія 
обласної ради 

 
 

ВИРІШИЛА:  
 

Винести питання на розгляд тридцять другої позачергової сесії обласної 
ради сьомого скликання. 
 
 
 
 
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 03 лютого 2020 року Миколаїв № 42 
 
Всього членів постійної комісії – 4. 
 
Присутні: 
 

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

Відсутні: Чорний С.В. 

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

  
Запрошені: 
 
 

Лабарткава Тетяна Сергіївна – керуюча справами виконавчого 
апарату обласної ради. 
Воронок Анна Вадимівна – депутат обласної ради. 
Георгієв Павло Васильович – начальник управління охорони 
здоров'я облдержадміністрації. 
Удовиченко Олена Олександрівна – директор департаменту 
освіти і науки облдержадміністрації (присутня Сокульська 
Наталія Вікторівна – заступник директора департаменту освіти і 
науки облдержадміністрації). 
Пономарьова Ірина Євгенівна – начальник служби у справах 
дітей облдержадміністрації (присутній Гускін Олег Анатолійович 
– заступник начальника служби у справах дітей 
облдержадміністрації). 
Сікорський Сергій Васильович – виконувач обов’язків 
начальника управління інфраструктури облдержадміністрації (не 
з'явився). 

У засіданні 
комісії взяли 
участь: 

Кротов Андрій Олександрович – заступник голови обласної ради. 
Зайченко Олена Миколаївна – головний спеціаліст-юрисконсульт 
департаменту освіти і науки облдержадміністрації. 
Представники засобів масової інформації. 

 
Із запрошених на засіданні постійної комісії були відсутні Удовиченко О. О. – 
директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації (присутня 
Сокульська Н. В. – заступник директора департаменту освіти і науки облдерж-
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адміністрації), Пономарьова І. Є. – начальник служби у справах дітей облдерж-
адміністрації (присутній Гускін О. А. – заступник начальника служби у справах 
дітей облдержадміністрації), Сікорський С. В. – виконувач обов’язків началь-
ника управління інфраструктури облдержадміністрації (не з'явився). 
 

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 реорганізацію Миколаївського обласного центру здоров’я 

Миколаївської обласної ради шляхом перетворення у комунальне некомерційне 
підприємство «Миколаївський регіональний центр громадського здоров’я 
Миколаївської обласної ради». 

2. Про зміну типу та найменувань закладів освіти обласного 
підпорядкування та затвердження статутів у новій редакції. 

3. Про управління майном спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст  Миколаївської області. 

4. Про внесення змін до Положення про порядок призначення на посаду та 
звільнення з посади керівників об’єктів, що належать до спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області. 

5. Про внесення змін до Комплексної програми захисту прав дітей 
Миколаївської області "Дитинство" на 2018-2020 роки.  

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

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

Доповідач: Лабарткава Тетяна Сергіївна – керуюча справами 
виконавчого апарату обласної ради. 

Доповідач: Лабарткава Тетяна Сергіївна – керуюча справами 
виконавчого апарату обласної ради. 

        Доповідач: Пономарьова Ірина Євгенівна – начальник служби у 
справах дітей облдержадміністрації. 
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6. Про внесення змін та доповнень до Комплексної програми соціального 
захисту населення "Турбота" на період до 2020 року. 

7. Про виконання заходів Програми розвитку автомобільних доріг 
загального користування Миколаївської області у 2018 - 2019 роках.  

8. Про передачу у комунальну власність територіальної громади                      
с. Новомар’ївка нерухомого майна ПКВО «Фармація», яке розташоване за 
адресою: Миколаївська область, Братський район, с. Новомар’ївка,                             
вул. Куйбишева, 15. 

9. Про відзначення у Миколаївській області 75-ї річниці Перемоги Великої 
Вітчизняної війни. 

10. Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Президента 
України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо перегляду 
законопроєкту "Про повну загальну середню освіту". 

11. Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Президента 
України, Кабінету Міністрів України щодо визначення опорною Новобузьку 
центральну районну лікарню. 

12. Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Комітету 
Верховної Ради України з питань бюджету та Кабінету Міністрів України шодо 
перерозподілу екологічного податку. 

Різне.  

Доповідач: Лабарткава Тетяна Сергіївна – керуюча справами 
виконавчого апарату обласної ради. 

Доповідач: Сікорський Сергій Васильович – виконувач обов’язків 
начальника управління інфраструктури 
облдержадміністрації. 

Доповідач: Лабарткава Тетяна Сергіївна – керуюча справами 
виконавчого апарату обласної ради. 

Доповідач: Лабарткава Тетяна Сергіївна – керуюча справами 
виконавчого апарату обласної ради. 

Доповідач: Іванова Надія Валеріївна – голова постійної комісії 
обласної ради. 

Доповідач: Лабарткава Тетяна Сергіївна – керуюча справами 
виконавчого апарату обласної ради. 

Доповідач: Лабарткава Тетяна Сергіївна – керуюча справами 
виконавчого апарату обласної ради. 
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Про лист Покровської сільської ради Веселинівського району щодо 
виділення коштів на завершення поточного ремонту даху Покровської ЗОШ 
Веселинівського району. 

 
Про погодження надання субвенції з обласного бюджету. 

 
1. 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., Гладун С.М., Невеселий В.В. 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" –одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: Висновки №1 додаються. 
 
2. СЛУХАЛИ: Про зміну типу та найменувань закладів освіти обласного 

підпорядкування та затвердження статутів у новій редакції. 

У обговоренні 
взяли участь: 

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

У ході обговорення Іванова Н.В. зазначила, що департаментом освіти і 
науки облдержадміністрації не надано інформації на лист постійної комісії 
обласної ради від 27 січня 2020 року щодо подальшого функціонування шкіл-
інтернатів області усіх типів, зокрема план реорганізації, перспективи розвитку 
цих закладів тощо. Відсутня в повному обсязі інформація на лист обласної ради 
від 06 лютого 200 року щодо перспектив подальшого функціонування 
санаторних шкіл-інтернатів області у разі їх реорганізації. 

Голова постійної комісії зазначила, що депутати не мали змоги 
ознайомитися з проєктами статутів, оскільки виправлених варіантів ще немає в 

Інформує: Іванова Надія Валеріївна – голова постійної комісії 
обласної ради. 

Інформує: Воронок Анна Вадимівна – депутат обласної ради. 

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

Доповідач: Сокульська Наталя Вікторівна – заступник директора 
департаменту освіти і науки облдержадміністрації. 
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обласній раді. Наголосила, що вважає доцільним спочатку вивчити це питання, 
а потім приймати рішення. 

Невеселий В.В. запропонував без надання інформації структурними 
підрозділами облдержадміністрації питання знімати з порядку денного.  

На голосування поставлено пропозицію "Винести питання на розгляд 
тридцять другої позачергової сесії обласної ради". 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

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

ВИРІШИЛИ: Рішення не прийнято. 
 
Після обговорення питання голова постійної комісії запропонувала 

обговорити питання "Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до 
Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України 
щодо перегляду законопроєкту "Про повну загальну середню освіту". 

Голова постійної комісії наголосила, що обласна рада неодноразово 
зверталася до департаменту освіти і науки облдержадміністрації щодо 
підготовки проєкту рішення та проєкту звернення: лист від 06 лютого 2020 ро-
ку  і розгляд питання на засіданні постійної комісії 21 лютого 2020 року,  на 
якому було прийнято рекомендації № 3 та відправлено на адресу департаменту 
освіти і науки облдержадміністрації. Акцентувала увагу, що департаментом 
освіти і науки облдержадміністрації проігноровано вищезазначені листи і 
рекомендацій. 

Запропонувала винести питання на розгляд тридцять другої позачергової 
сесії обласної ради. 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

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

ВИРІШИЛИ: Рішення не прийнято. 
 
3. СЛУХАЛИ: Про управління майном спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст  Миколаївської області. 

У обговоренні 
взяли участь: 

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

У ході обговорення Іванова Н.В. запропонувала погодитись з висновками 
профільної постійної комісії обласної ради з питань житлово-комунального 

Доповідач: Лабарткава Тетяна Сергіївна – керуюча справами 
виконавчого апарату обласної ради. 
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господарства, регулювання комунальної власності, приватизації та капітального 
будівництва з цього питання. 

  
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" –одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: Висновки № 2 додаються. 
 
4. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Положення про порядок призначення 

на посаду та звільнення з посади керівників об’єктів, що належать до спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області. 

У обговоренні 
взяли участь: 

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

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – 0, 
"утрималися" – 2 (Гладун С.М., Іванова Н.В.), 
"проти" – 1 (Невеселий В.В.) 
 

ВИРІШИЛИ: Рішення не прийнято. 
 
5. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Комплексної програми захисту прав 

дітей Миколаївської області "Дитинство" на 2018-2020 роки.  

У обговоренні 
взяли участь: 

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

У ході обговорення Гладун С.М. звернула увагу доповідача на 
необхідність донесення інформації до учнівської молоді сучасними методами, 
зокрема інформаційні ролики тощо. 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" –одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: Висновки №3 додаються. 
 
6. СЛУХАЛИ: Про внесення змін та доповнень до Комплексної програми 

соціального захисту населення "Турбота" на період до 2020 року. 

Доповідач: Лабарткава Тетяна Сергіївна – керуюча справами 
виконавчого апарату обласної ради. 

        Доповідач: Гускін Олег Анатолійович – заступник начальника 
служби у справах дітей облдержадміністрації. 
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У обговоренні 
взяли участь: 

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

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" –одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: Висновки № 4 додаються. 
 
7. СЛУХАЛИ: Про виконання заходів Програми розвитку автомобільних 

доріг загального користування Миколаївської області у 2018 - 2019 роках.  

У обговоренні 
взяли участь: 

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

Депутати постійної комісії висловили обурення у зв'язку із неявкою 
доповідача на засідання постійної комісії обласної ради. 

 У зв'язку із неявкою доповідача питання запропоновано не виносити на 
розгляд тридцять другої позачергової сесії обласної ради. 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" –одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: Висновки № 5 додаються. 
 
8. СЛУХАЛИ: Про передачу у комунальну власність територіальної 

громади с. Новомар’ївка нерухомого майна ПКВО «Фармація», яке розташо-
ване за адресою: Миколаївська область, Братський район, с. Новомар’ївка,    
вул. Куйбишева, 15. 

У обговоренні 
взяли участь: 

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

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" –одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: Висновки № 6 додаються. 

Доповідач: Лабарткава Тетяна Сергіївна – керуюча справами 
виконавчого апарату обласної ради. 

Доповідач: Сікорський Сергій Васильович – виконувач обов’язків 
начальника управління інфраструктури 
облдержадміністрації. 

Доповідач: Лабарткава Тетяна Сергіївна – керуюча справами 
виконавчого апарату обласної ради. 
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9. СЛУХАЛИ: Про відзначення у Миколаївській області 75-ї річниці 

Перемоги Великої Вітчизняної війни. 

У обговоренні 
взяли участь: 

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

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" –одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: Висновки № 7 додаються. 
 
Голова постійної комісії запропонувала розглянути повторно питання "Про 

Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Президента України, 
Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо перегляду 
законопроєкту "Про повну загальну середню освіту". 

Іванова Н.В. наголосила, що законопроєкт "Про повну загальну середню 
освіту" викликав соціальну напругу  серед батьків, педагогічних колективів та 
учнів санаторних шкіл-інтернатів. 

До обласної ради зверталися профспілкові комітети обласних санаторних 
шкіл-інтернатів, депутати обласної ради, директори шкіл-інтернатів. Питання 
слухалося на засіданні постійної комісії 21 лютого 2020 року та була 
підтримана ініціатива щодо  необхідності прийняття Звернення депутатів 
Миколаївської обласної ради до Президента України, Верховної Ради України, 
Кабінету Міністрів України щодо перегляду законопроєкту "Про повну 
загальну середню освіту". 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" –одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: Розглянути повторно питання "Про Звернення 
депутатів Миколаївської обласної ради до 
Президента України, Верховної Ради України, 
Кабінету Міністрів України щодо перегляду 
законопроєкту "Про повну загальну середню 
освіту". 

 
10. СЛУХАЛИ: Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до 

Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України 
щодо перегляду законопроєкту "Про повну загальну середню освіту". 

Доповідач: Лабарткава Тетяна Сергіївна – керуюча справами 
виконавчого апарату обласної ради. 

Доповідач: Іванова Надія Валеріївна – голова постійної комісії 
обласної ради. 
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У обговоренні 
взяли участь: 

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

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" –одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: Висновки № 8 додаються. 
 
11. СЛУХАЛИ: Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до 

Президента України, Кабінету Міністрів України щодо визначення опорною 
Новобузьку центральну районну лікарню. 

У обговоренні 
взяли участь: 

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

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" –одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: Висновки № 9 додаються. 
 
12. СЛУХАЛИ: Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до 

Комітету Верховної Ради України з питань бюджету та Кабінету Міністрів 
України шодо перерозподілу екологічного податку. 

У обговоренні 
взяли участь: 

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

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" –одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: Висновки № 10 додаються. 
 
Різне 
СЛУХАЛИ: Про лист Покровської сільської ради Веселинівського району 

щодо виділення коштів на завершення поточного ремонту даху Покровської 
ЗОШ Веселинівського району. 

Доповідач: Лабарткава Тетяна Сергіївна – керуюча справами 
виконавчого апарату обласної ради. 

Доповідач: Лабарткава Тетяна Сергіївна – керуюча справами 
виконавчого апарату обласної ради. 

Інформує: Іванова Надія Валеріївна – голова постійної комісії 
обласної ради. 
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У обговоренні 
взяли участь: 

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

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: Рекомендації №1 додаються. 
 
СЛУХАЛИ: Про погодження надання субвенції з обласного бюджету. 

У обговоренні 
взяли участь: 

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

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: Рекомендації № 2 додаються. 
 
Після обговорення питань порядку денного голова постійної комісії 

повідомила, що на розгляд постійної комісії додатково надійшли два листа: 
депутатський запит Невінчаного М.А. щодо виділення коштів на ремонт 

покрівлі приміщення МОК КДЮСШ № 1; 
депутатський запит Бондаря О.О. щодо виділення коштів з обласного 

бюджету у сумі 1,5 млн. гривень для проєктних робіт по будівництву 
навчального корпусу Новобузької ЗОШ № 1. 

Голова постійної комісії запропонувала включити ці питання в порядок 
денний. 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: 1. Розглянути депутатський запит Невінчаного М.А. 
щодо виділення коштів на ремонт покрівлі 
приміщення МОК КДЮСШ № 1. 
2. Враховуючи, що на засіданні постійної комісії 
обласної ради 21 лютого 2020 року розглядалося 
питання "Про проблемні питання функціонування 
Новобузької ЗОШ І-ІІІ № 1 ступенів Новобузької 
районної ради" та облдержадміністрації було 
рекомендовано виділити кошти на виготовлення 
проєктно-кошторисної документації не розглядати  
депутатський запит Бондаря О.О. 

 

Інформує: Воронок Анна Вадимівна – депутат обласної ради. 
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СЛУХАЛИ: Про депутатський запит депутата обласної ради Невінчаного 
М. щодо виділення коштів на ремонт покрівлі приміщення МОК КДЮСШ № 1. 

У обговоренні 
взяли участь: 

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

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" –одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: Рекомендації № 3 додаються. 
 
Після обговорення питань порядку денного депутати порушили питання 

щодо ліквідації наслідків надзвичайної ситуації природного характеру              
24 лютого 2020 року в закладах освіти, культури, фізичної культури і спорту. 

Висловилися за доцільність отримання інформації від облдерж-
адміністрації щодо обсягів завданих збитків внаслідок надзвичайної ситуації 
природного характеру  24 лютого цього року по закладам освіти, культури, 
фізичної культури і спорту обласного підпорядкування. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Інформує: Іванова Надія Валеріївна – голова постійної комісії 
обласної ради. 
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