
 
Проект 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

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

 
17 березня 2020 року 
Початок: 14.00 

Депутатська кімната 

 
 

1. Про погодження надання субвенції з обласного бюджету.  

 
2. Про погодження надання субвенції з обласного бюджету. 

 

Інформує: 
 
 

Іванова Надія Валеріївна – голова постійної комісії 
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 
 

 
17 березня 2020 року Миколаїв № 1 
 
 
Про погодження надання субвенції з обласного 
бюджету 

 
 
Розглянувши пропозицію депутата обласної ради Москаленко Вікторії 

стосовно надання субвенції з обласного бюджету КНП "Миколаївський 
обласний центр лікування інфекційних хвороб" від 16 березня 2020 року № 184 
та обговоривши зазначене питання, постійна комісія обласної ради  
 
ВИРІШИЛА: 
 

Погодити виділення коштів у сумі 120,0 тис. грн. для закупівлі засобів 
медичного призначення першочергової необхідності для КНП "Миколаївський 
обласний центр лікування інфекційних хвороб" Миколаївської обласної ради 
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 
 

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

 
 
Розглянувши пропозицію депутата обласної ради Резнікова Іллі стосовно 

надання субвенції з обласного бюджету КНП "Миколаївський обласний центр 
лікування інфекційних хвороб" та КНП ММР "Міська лікарня № 1" від 17 бе-
резня 2020 року № 37 та обговоривши зазначене питання, постійна комісія 
обласної ради  
 
ВИРІШИЛА: 
 

Погодити виділення коштів у сумі 50,0 тис. грн. на фінансування 
поточних потреб КНП ММР "Міська лікарня № 1" та 50,0 тис. гривень на 
фінансування поточних потреб КНП "Миколаївський обласний центр лікування 
інфекційних хвороб" Миколаївської обласної ради 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 
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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 17 березня 2020 року Миколаїв № 43 
 
Всього членів постійної комісії – 5. 
 
Присутні: 
 

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

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: Москаленко вікторія Вікторівна – голова обласної ради. 

 
 
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 погодження надання субвенції з обласного бюджету.  

 
2. Про погодження надання субвенції з обласного бюджету. 

 
 

Інформує: 
 
 

Іванова Надія Валеріївна – голова постійної комісії 
обласної ради. 
 

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

У обговоренні 
взяли участь: 

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

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" –одноголосно 
 

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

У обговоренні 
взяли участь: 

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

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" –одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: Рекомендації №2 додаються. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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