
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

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

сім'ї та молоді, спорту  

 

02  липня  2020 року 

Початок: 10.00 

Депутатська кімната 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1. Про зміну типу та найменувань закладів освіти обласного 

підпорядкування та затвердження статутів у новій редакції. 

 

2. Про листи щодо створення військового ліцею в місті Миколаєві. 

3. Різне. 

 

Про завершення капітального ремонту будівлі Миколаївського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти. 

 

Про рішення Херсонської обласної ради щодо внесення змін до Закону 

України «Про повну загальну середню освіту» в частині збереження мережі 

санаторних шкіл (шкіл-інтернатів). 

Інформує: 

 

Запрошений: 

Удовиченко Олена Олександрівна -  директор департаменту 

освіт і науки облдержадміністрації  

Трайтлі Олександр Олександрович – заступник голови 

облдержадміністрації 

Інформує: 

 

Запрошені: 

Малярчук Ольга Іллівна – керівник ЦДУ АТО в 

Миколаївській області 

Удовиченко Олена Олександрівна -  директор департаменту 

освіт і науки облдержадміністрації  

Трайтлі Олександр Олександрович – заступник голови 

облдержадміністрації 

Інформує: 

 

 

Запрошені: 

Кальченко Олексій Миколайович – т.в.о. директора КП 

«Дирекція з капітального будівництва та реконструкції» 

Миколаївської обласної ради. 

Шуляр Василь Іванович – директор Миколаївського 

обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 

Удовиченко Олена Олександрівна -  директор департаменту 

освіт і науки облдержадміністрації  

Трайтлі Олександр Олександрович – заступник голови 

облдержадміністрації 

Інформує: 

 

Запрошені: 

Іванова Надія Валеріївна  - голова постійної комісії обласної 

ради 

Удовиченко Олена Олександрівна -  директор департаменту 

освіт і науки облдержадміністрації  

Трайтлі Олександр Олександрович – заступник голови 

облдержадміністрації 
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Про хід виконання рекомендацій постійної комісії обласної ради від         

21 лютого 2020 року № 2 «Про лист КВНЗ «Новобузький педагогічний коледж» 

щодо виділення коштів для виготовлення проєкно-кошторисної документації та 

виконання робіт з реконструкції будівлі закладу з прибудовою вбиральні». 

 

Про лист Миколаївської обласної організації Національної спілки 

письменників України щодо присвоєння Миколаївській обласній науковій 

бібліотеці імені Дмитра Креміня. 

 

Про лист Кривоозерського аграрного ліцею щодо виділення коштів з 

обласного бюджету для забезпечення проведення заходів протипожежної  

безпеки. 

 

Про лист Шевченківської сільської ради Вітовського району щодо 

подальшого використання будівлі та фінансування Шевченківської 

загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІ ступенів Вітовського району. 

 

Інформують: 

 

Запрошені: 

Скорина Олександр Андрійович – директор КВНЗ 

«Новобузький педагогічний коледж». 

Лукін Ілля Леонідович – начальник управління капітального 

будівництва облдержадміністрації 

Удовиченко Олена Олександрівна -  директор департаменту 

освіт і науки облдержадміністрації  

Трайтлі Олександр Олександрович – заступник голови 

облдержадміністрації 

Інформує: 

 

Запрошені: 

Марущак Віра Іванівна – голова Миколаївської обласної 

організації Національної спілки письменників України 

Бойченко Віталій Борисович – в.о. начальника управління 

культури, національностей та релігій облдержадміністрації 

Агаркова Вікторія Вікторівна – директор Миколаївської 

обласної наукової бібліотеки 

Інформує: 

 

Запрошені: 

Іванова Надія Валеріївна  - голова постійної комісії обласної 

ради 

Удовиченко Олена Олександрівна -  директор департаменту 

освіт і науки облдержадміністрації  

Трайтлі Олександр Олександрович – заступник голови 

облдержадміністрації 

Інформує: 

 

Запрошені: 

Шкода Оксана Степанівна – в.о. сільського голови, секретар 

Шевченківської сільської ради 

Удовиченко Олена Олександрівна -  директор департаменту 

освіт і науки облдержадміністрації  

Трайтлі Олександр Олександрович – заступник голови 

облдержадміністрації 
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Про звернення депутатів обласної ради щодо подальшого функціонування 

КНП «Обласний дитячий центр медичної реабілітації». 

 

Про звернення депутатів обласної ради щодо ситуації з пам’ятником 

воїнам-односельчанам і братською могилою радянським воїнам на території 

Нечаянської сільської ради Миколаївського . 

 

Інформують: 

 

Запрошені: 

Демченко Тетяна Василівна – депутат обласної ради. 

Гладун Світлана Миколаївна – депутат обласної ради. 

Черненко Оксана Іванівна – заступник начальника 

управління охорони здоров’я облдержадміністрації. 

Представники КНП «Обласний дитячий центр медичної 

реабілітації» 

Інформують: 

 

Запрошені: 

Демченко Тетяна Василівна – депутат обласної ради. 

Гладун Світлана Миколаївна – депутат обласної ради. 

Бойченко Віталій Борисович – в.о. начальника управління 

культури, національностей та релігій облдержадміністрації 
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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 02 липня 2020 року Миколаїв № 47 

 

Всього членів постійної комісії – 5. 

 

Присутні: 

 

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

Відсутні: Чорний С.В., Маліновська О.С.  

Головуючий: Іванова Надія Валеріївна – голова постійної комісії обласної 

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

  

Запрошені: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кротов Андрій Олександрович – заступник голови обласної ради. 

Трайтлі Олександр Олександрович – заступник голови 

облдержадміністрації (був відсутній). 

Удовиченко Олена Олександрівна – директор департаменту 

освіти і науки облдержадміністрації.  

Бойченко Віталій Борисович – в.о. начальника управління 

культури, національностей та релігій облдержадміністрації. 

Малярчук Ольга Іллівна – керівник ЦДУ АТО в Миколаївській 

області. 

Скорина Олександр Андрійович – директор  Комунального 

вищого навчального закладу «Новобузький педагогічний 

коледж». 

Кальченко Олексій Миколайович – т.в.о. директора КП 

«Дирекція з капітального будівництва та реконструкції» 

Миколаївської обласної ради (був відсутній, присутній Чихар 

Микола Іванович – начальник відділу КП «Дирекція з 

капітального будівництва та реконструкції» Миколаївської 

обласної ради). 

Шуляр Василь Іванович – директор Миколаївського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти (був відсутній, 

присутні Бабич Альона Олександрівна – головний бухгалтер 

МОІППО, Нєгара Світлана Миколаївна – заступник директора 

МОІППО, Співак Сергій Михайлович – заступник директора 

МОІППО). 
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Лукін Ілля Леонідович – начальник управління капітального 

будівництва облдержадміністрації (був відсутній). 

Марущак Віра Іванівна – голова Миколаївської обласної 

організації Національної спілки письменників України. 

Агаркова Вікторія Вікторівна – директор Миколаївської обласної 

наукової бібліотеки. 

Шкода Оксана Степанівна – в.о. сільського голови, секретар 

Шевченківської сільської ради (була відсутня, присутня 

Гончаренко Тетяна Юріївна - начальник відділу освіти, молоді та 

спорту Шевченківської сільської ради). 

Директори шкіл-інтернатів обласного підпорядкування. 

 

У засіданні 

комісії брали 

участь 

Демченко Тетяна Василівна – депутат обласної ради. 

Олабін Вадим Володимирович – депутат обласної ради. 

Сокульська Наталя Вікторівна – заступник директора 

департаменту освіти і науки облдержадміністрації. 

Руденко Надія Володимирівна  - начальник відділу департаменту 

освіти і науки облдержадміністрації. 

Коваленко Олексій – представник ЗСУ, капітан 2 рангу. 

Черненко Оксана Іванівна – заступник начальника управління 

охорони здоров’я облдержадміністрації. 

Представники громадськості. 

Представники засобів масової інформації. 

 

Під час обговорення порядку денного було запропоновано включити до 

порядку денного такі питання: 

про звернення депутатів обласної ради щодо подальшого функціонування 

КНП «Обласний дитячий центр медичної реабілітації» (пропозиція Демченко 

Т.В., Гладун С.М., Олабін В.В.); 

про звернення депутатів обласної ради щодо ситуації з пам’ятником 

воїнам-односельчанам і братською могилою радянським воїнам на території 

Нечаянської сільської ради Миколаївського району (пропозиція Демченко Т.В., 

Гладун С.М., Олабін В.В.); 

про подальше функціонування фізкультурного диспансеру (пропозиція 

Кротова А.О.); 

про оздоровлення дітей з шкіл-інтернатів в обласних оздоровчих закладах 

(пропозиція Демченко Т.В., Гладун С.М.). 

Голова постійної комісії зазначила, що питання щодо функціонування 

фізкультурного диспансеру не підготовлено, висловилася за участь депутатів 

обласної ради в робочій групі з вивчення цього питання та недоцільність 

розгляду цього питання на поточному засіданні постійної комісії. 

Іванова Н.В. запропонувала обговорити питання про оздоровлення дітей з 

шкіл-інтернатів в обласних оздоровчих закладах галузі освіти при розгляді 

блоку питань, що стосуються освітньої галузі. 
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Голова постійної комісії обласної ради Іванова Н.В. запропонувала 

присутнім проголосувати за порядок денний засідання постійної комісії з 

доповненнями. 

 

Проведено голосування.  

Підсумки голосування: одноголосно. 
 

ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний з доповненнями. 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1. Про зміну типу та найменувань закладів освіти обласного 

підпорядкування та затвердження статутів у новій редакції. 

 

2. Про листи щодо створення військового ліцею в місті Миколаєві. 

3. Різне. 

 

Про завершення капітального ремонту будівлі Миколаївського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти. 

 

Інформує: 

 

Запрошений: 

Удовиченко Олена Олександрівна -  директор департаменту 

освіт і науки облдержадміністрації  

Трайтлі Олександр Олександрович – заступник голови 

облдержадміністрації 

Інформує: 

 

Запрошені: 

Малярчук Ольга Іллівна – керівник ЦДУ АТО в 

Миколаївській області 

Удовиченко Олена Олександрівна -  директор департаменту 

освіт і науки облдержадміністрації  

Трайтлі Олександр Олександрович – заступник голови 

облдержадміністрації 

Інформує: 

 

 

Запрошені: 

Кальченко Олексій Миколайович – т.в.о. директора КП 

«Дирекція з капітального будівництва та реконструкції» 

Миколаївської обласної ради. 

Шуляр Василь Іванович – директор Миколаївського 

обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 

Удовиченко Олена Олександрівна -  директор департаменту 

освіт і науки облдержадміністрації  

Трайтлі Олександр Олександрович – заступник голови 

облдержадміністрації 
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Про рішення Херсонської обласної ради щодо внесення змін до Закону 

України «Про повну загальну середню освіту» в частині збереження мережі 

санаторних шкіл (шкіл-інтернатів). 

 

Про хід виконання рекомендацій постійної комісії обласної ради від         

21 лютого 2020 року № 2 «Про лист КВНЗ «Новобузький педагогічний коледж» 

щодо виділення коштів для виготовлення проєкно-кошторисної документації та 

виконання робіт з реконструкції будівлі закладу з прибудовою вбиральні». 

 

Про лист Миколаївської обласної організації Національної спілки 

письменників України щодо присвоєння Миколаївській обласній науковій 

бібліотеці імені Дмитра Креміня. 

 

Про лист Кривоозерського аграрного ліцею щодо виділення коштів з 

обласного бюджету для забезпечення проведення заходів протипожежної  

безпеки. 

 

Інформує: 

 

Запрошені: 

Іванова Надія Валеріївна  - голова постійної комісії обласної 

ради 

Удовиченко Олена Олександрівна -  директор департаменту 

освіт і науки облдержадміністрації  

Трайтлі Олександр Олександрович – заступник голови 

облдержадміністрації 

Інформують: 

 

Запрошені: 

Скорина Олександр Андрійович – директор КВНЗ 

«Новобузький педагогічний коледж». 

Лукін Ілля Леонідович – начальник управління капітального 

будівництва облдержадміністрації 

Удовиченко Олена Олександрівна -  директор департаменту 

освіт і науки облдержадміністрації  

Трайтлі Олександр Олександрович – заступник голови 

облдержадміністрації 

Інформує: 

 

Запрошені: 

Марущак Віра Іванівна – голова Миколаївської обласної 

організації Національної спілки письменників України 

Бойченко Віталій Борисович – в.о. начальника управління 

культури, національностей та релігій облдержадміністрації 

Агаркова Вікторія Вікторівна – директор Миколаївської 

обласної наукової бібліотеки 

Інформує: 

 

Запрошені: 

Іванова Надія Валеріївна  - голова постійної комісії обласної 

ради 

Удовиченко Олена Олександрівна -  директор департаменту 

освіт і науки облдержадміністрації  

Трайтлі Олександр Олександрович – заступник голови 

облдержадміністрації 
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Про лист Шевченківської сільської ради Вітовського району щодо 

подальшого використання будівлі та фінансування Шевченківської 

загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІ ступенів Вітовського району. 

 

Про звернення депутатів обласної ради щодо подальшого функціонування 

КНП «Обласний дитячий центр медичної реабілітації». 

 

Про звернення депутатів обласної ради щодо ситуації з пам’ятником 

воїнам-односельчанам і братською могилою радянським воїнам на території 

Нечаянської сільської ради Миколаївського . 

 

1. 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., Демченко Т.В., 

Воробйова С.А., Хоронжук Н.О., Митько С.В. 

 

У ході обговорення питання Воробйова С.А., Хоронжук Н.О. повідомили, 

що вони, як керівники закладів, не мали змоги ознайомитися з доопрацьованою 

редакцією Статуту їх закладу та, у зв’язку з цим, просять не враховувати їх візи 

в додатку до аркушу погодження відповідного проєкту рішення обласної ради. 

 

 

 

Інформує: 

 

Запрошені: 

Шкода Оксана Степанівна – в.о. сільського голови, секретар 

Шевченківської сільської ради 

Удовиченко Олена Олександрівна -  директор департаменту 

освіт і науки облдержадміністрації  

Трайтлі Олександр Олександрович – заступник голови 

облдержадміністрації 

Інформують: 

 

Запрошені: 

Демченко Тетяна Василівна – депутат обласної ради. 

Гладун Світлана Миколаївна – депутат обласної ради. 

Черненко Оксана Іванівна – заступник начальника 

управління охорони здоров’я облдержадміністрації. 

Представники КНП «Обласний дитячий центр медичної 

реабілітації» 

Інформують: 

 

Запрошені: 

Демченко Тетяна Василівна – депутат обласної ради. 

Гладун Світлана Миколаївна – депутат обласної ради. 

Бойченко Віталій Борисович – в.о. начальника управління 

культури, національностей та релігій облдержадміністрації  

Інформує: 

  

Удовиченко Олена Олександрівна -  директор департаменту 

освіт і науки облдержадміністрації   
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Іванова Н.В. запропонувала доповнити проєкт рекомендацій такими 

пунктами: 

- до пункту 2 «2. Рекомендувати департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації: 

ознайомити керівників закладів, Статути яких приймаються, з проєктом 

нової редакції Статуту для візування»; 

«3. Керівникам закладів до 15 липня 2020 року відпрацювати, у разі 

необхідності, проєкт Статуту закладу, узгодивши його з юридичним відділом 

виконавчого апарату обласної ради. 

4. Винести на розгляд сесії обласної ради сьомого скликання Статути 

санаторних шкіл-інтернатів. 

5. За умови доопрацювання та візування аркушу погодження усіма 

відповідальними особами, зазначеному в ньому, у тому числі керівників 

закладів, винести на розгляд сесії обласної ради Статути спеціальних шкіл-

інтернатів». 

  

Проведено голосування.  

Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно 

 

ВИРІШИЛИ: Рекомендації №1 додаються. 

 

 

2. СЛУХАЛИ: Про листи щодо створення військового ліцею в місті 

Миколаєві. 

 

У обговоренні 

взяли участь: 

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

Олабін В.В. 

 

У ході обговорення запропоновано розглянути можливість створення 

військового ліцею в місті Миколаєві або Миколаївській області. 

Депутат Олабін В.В. вніс пропозицію щодо включення його до складу 

групи з вивчення та опрацювання зазначеного питання.  

 

Проведено голосування.  

Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно 

 

ВИРІШИЛИ: Рекомендації № 2 додаються. 

 

 

Інформує: 

 

Запрошені: 

Малярчук Ольга Іллівна – керівник ЦДУ АТО в 

Миколаївській області 

Удовиченко Олена Олександрівна -  директор департаменту 

освіт і науки облдержадміністрації.  



7 

 

3. СЛУХАЛИ: Про завершення капітального ремонту будівлі 

Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. 

 

У обговоренні 

взяли участь: 

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

Бабич А.О., Нєгара С.М. 

 

Проведено голосування.  

Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно 

 

ВИРІШИЛИ: Рекомендації № 3 додаються. 

 

4. СЛУХАЛИ: Про рішення Херсонської обласної ради щодо внесення змін 

до Закону України «Про повну загальну середню освіту» в частині збереження 

мережі санаторних шкіл (шкіл-інтернатів). 

 

У обговоренні 

взяли участь: 

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

Іванова Н.В. зазначила, що обласною радою 05 березня прийнято рішення 

«Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Президента України, 

Верховної Ради України щодо доопрацювання законопроєкту «Про повну 

загальну середню освіту», питання також неодноразово порушувалося і 

обговорювалося на засіданнях постійної комісії обласної ради. 

  

Проведено голосування.  

Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно 

 

ВИРІШИЛИ: Інформацію взяти до відома. 

 

Інформує: 

 

 

Запрошені: 

Чихар Микола Іванович – начальник відділу КП «Дирекція з 

капітального будівництва та реконструкції» Миколаївської 

обласної ради. 

Удовиченко Олена Олександрівна -  директор департаменту 

освіт і науки облдержадміністрації  

Бабич Альона Олександрівна – головний бухгалтер 

МОІППО,  

Нєгара Світлана Миколаївна – заступник директора 

МОІППО,  

Співак Сергій Михайлович – заступник директора МОІППО 

Інформує: 

 

Запрошені: 

Іванова Надія Валеріївна  - голова постійної комісії обласної 

ради 

Удовиченко Олена Олександрівна -  директор департаменту 

освіт і науки облдержадміністрації  
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5. СЛУХАЛИ: Про хід виконання рекомендацій постійної комісії обласної 

ради від 21 лютого 2020 року № 2 «Про лист КВНЗ «Новобузький педагогічний 

коледж» щодо виділення коштів для виготовлення проєкно-кошторисної 

документації та виконання робіт з реконструкції будівлі закладу з прибудовою 

вбиральні». 

У обговоренні 

взяли участь: 

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

Олабін В.В. 

 

Під час обговорення питання депутати звернули увагу на завищені суми 

для облаштування внутрішніх туалетів у закладі. Акцентували увагу, що 

проблема тривалий час не вирішується. 

 

Проведено голосування.  

Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно 

 

ВИРІШИЛИ: Рекомендації № 4 додаються. 

 

6. СЛУХАЛИ: Про лист Миколаївської обласної організації Національної 

спілки письменників України щодо присвоєння Миколаївській обласній 

науковій бібліотеці імені Дмитра Креміня. 

 

У обговоренні 

взяли участь: 

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

 

У ході обговорення Гладун С.М. зазначила, що необхідно провести всю 

процедуру відповідно до чинного законодавства, зробити клопотання з 

відповідним пакетом документів, а потім розглядати питання по суті. 

Запропоновано такий проєкт рекомендацій: 

«1. Інформацію з цього питання взяти до відома. 

2. Рекомендувати Миколаївській обласній організації Національної спілки 

письменників України спільно з управлінням культури, національностей та 

релігій облдержадміністрації підготувати подання згідно з чинним 

законодавством з дотриманням відповідної процедури щодо присвоєння 

Інформують: 

 

Запрошені: 

Скорина Олександр Андрійович – директор КВНЗ 

«Новобузький педагогічний коледж». 

Удовиченко Олена Олександрівна -  директор департаменту 

освіт і науки облдержадміністрації   

Інформує: 

 

Запрошені: 

Марущак Віра Іванівна – голова Миколаївської обласної 

організації Національної спілки письменників України 

Бойченко Віталій Борисович – в.о. начальника управління 

культури, національностей та релігій облдержадміністрації 

Агаркова Вікторія Вікторівна – директор Миколаївської 

обласної наукової бібліотеки 
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Миколаївській обласній науковій універсальній бібліотеці імені Дмитра 

Креміня».  

 

Проведено голосування.  

Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно 

 

ВИРІШИЛИ: Рекомендації № 5 додаються. 

 

7. СЛУХАЛИ: Про лист Кривоозерського аграрного ліцею щодо виділення 

коштів з обласного бюджету для забезпечення проведення заходів 

протипожежної  безпеки. 

 

У обговоренні 

взяли участь: 

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

 

Проведено голосування.  

Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно 

 

ВИРІШИЛИ: Рекомендації № 6 додаються. 

 

8. СЛУХАЛИ: Про лист Шевченківської сільської ради Вітовського району 

щодо подальшого використання будівлі та фінансування Шевченківської 

загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІ ступенів Вітовського району. 

 

У обговоренні 

взяли участь: 

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

 

Проведено голосування.  

Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно 

 

ВИРІШИЛИ: Рекомендації № 7 додаються. 

 

Після обговорення питань, що стосуються галузі освіти Гладун С.М. 

порушила питання щодо початку оздоровчого періоду в оздоровчому центрі 

«Орлятко». Депутат повідомила про результати відвідування центру, готовність 

Інформує: 

 

Запрошені: 

Іванова Надія Валеріївна  - голова постійної комісії обласної 

ради 

Удовиченко Олена Олександрівна -  директор департаменту 

освіт і науки облдержадміністрації  

Інформує: 

 

Запрошені: 

Гончаренко Тетяна Юріївна - начальник відділу освіти, 

молоді та спорту Шевченківської сільської ради.  

Удовиченко Олена Олександрівна -  директор департаменту 

освіт і науки облдержадміністрації. 
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корпусів та інших приміщень до прийому дітей. Зазначила, що оздоровлення 

дітей, які проживають і навчаються в інтернатних закладах галузі освіти є вкрай 

важливим і актуальним. 

Демченко Т.В. підтримала виступаючу та запропонувала департаменту 

освіти і науки облдержадміністрації надати інформацію щодо початку 

оздоровчого періоду для вищезазначених категорій дітей. 

Удовиченко О.О. проінформувала про вжиття заходів з метою початку 

оздоровчого періоду. 

 

СЛУХАЛИ: Про звернення депутатів обласної ради щодо подальшого 

функціонування КНП «Обласний дитячий центр медичної реабілітації». 

 

У обговоренні 

взяли участь: 

Іванова Н.В., Гладун С.М., Демченко Т.В., Олабін В.В., 

Невеселий В.В., Черненко О.І., представники закладу. 

Демченко Т.В. повідомила, що 28 травня 2020 року групою депутатів було 

направлено депутатське звернення на адресу облдержадміністрації та обласної 

ради щодо ситуації, яка склалася із дитячими санаторіями «Дубки» і 

«Південний» (КНП «Обласний дитячий центр медичної реабілітації» 

Миколаївської обласної ради), подальшого функціонування закладу.  

Гладун С.М. повідомила, що під час відвідування оздоровчого закладу в    

с. Рибаківка  було виявлено, що приміщення для проживання здаються в оренду 

і кошти з відпочиваючих там приймаються як благодійні внески у сумі 100 

гривень. Висловила припущення, що сума, яка сплачується відпочиваючими є 

вищою, ніж офіційно заявлена як благодійна. Діти, які є пацієнтами центру 

медичної реабілітації в закладі не оздоровлюються, на базі відпочивають 

сторонні громадяни. Сказала про доцільність звернутися до правоохоронних 

органів з цього приводу та заміни керівника оздоровчого закладу. 

Демченко Т.В. наголосила, що облдержадміністрація не відреагувала на 

депутатське звернення від 28 травня 2020 року і запропонувала внести до 

проєкту рекомендацій пункт щодо термінового вжиття заходів 

облдержадміністрацією з виправлення ситуації у закладі, а саме виділення 

достатнього фінансового ресурсу з метою повноцінного функціонування 

закладу і утримання дітей. 

Іванова Н.В. повідомила про розгляд депутатського звернення на засіданні 

постійної комісії обласної ради з питань регіонального розвитку, планування, 

бюджету, фінансів та інвестицій 03 червня 2020 року та прийняті рекомендації 

про створення робочої групи з числа депутатів цієї та профільної з питань 

соціальної політики, охорони здоров’я, материнства, дитинства, розвитку зон 

Інформують: 

 

Запрошені: 

Демченко Тетяна Василівна – депутат обласної ради. 

Гладун Світлана Миколаївна – депутат обласної ради. 

Черненко Оксана Іванівна – заступник начальника 

управління охорони здоров’я облдержадміністрації 

представники КНП «Обласний дитячий центр медичної 

реабілітації» 
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відпочинку та туризму комісій. Запропонувала підтримати зазначені 

рекомендації щодо передбачення фінансування для утримання закладу. 

Наголосила, що  облдержадміністрації необхідно терміново розпочинати 

процедуру відкритого конкурсу на призначення керівника оздоровчого центру, 

оскільки виконуючий обов’язки Пшонь Борис Михайлович не вживає достатні 

заходи для повноцінного функціонування закладу, не з’явився на запрошення 

постійної комісії для надання роз’яснень як використання приміщень для 

оздоровлення у с. Рибаківка, так і роботи закладу вцілому. 

Запропонувала рекомендувати профільній постійній комісії з питань 

соціальної політики, охорони здоров’я, материнства, дитинства, розвитку зон 

відпочинку та туризму взяти на контроль зазначене питання. 

Демченко Т.В. наголосила на необхідності термінової зміни керівника 

закладу, вжиття заходів облдержадміністрацією щодо фінансування та 

повноцінної роботи закладу, звернення до Держаудит служби та 

правоохоронних органів щодо фінансово-господарської діяльності закладу, 

повторного розгляду до 01 серпня 2020 року цього питання постійними 

комісіями обласної ради. 

 

Проведено голосування.  

Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно 

 

ВИРІШИЛИ: Рекомендації № 8 додаються. 

 

10. СЛУХАЛИ: Про звернення депутатів обласної ради щодо ситуації з 

пам’ятником воїнам-односельчанам і братською могилою радянським воїнам на 

території Нечаянської сільської ради Миколаївського . 

У обговоренні 

взяли участь: 

Іванова Н.В., Гладун С.М., Олабін В.В., Демченко Т.В., 

Невеселий В.В., Бойченко В.Б. 

 

Олабін В.В. повідомив, що 27 травня 2020 року в с. Нечаяне 

Миколаївського району сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті 

якої братська могила, яка знаходиться на території села була повністю 

зруйнована. Акцентував увагу, що за станом на 2 липня 2020 року не проведено 

жодних робіт з впорядкування цього пам’ятного місця та прилеглої території. 

Наголосив на неприпустимості такого відношення до пам’ятників та братських 

могил воїнів, що загинули у роки Великої Вітчизняної війни. Висловив 

критичні зауваження до роботи органів виконавчої влади області та місцевих 

органів місцевого самоврядування щодо виправлення ситуації та 

впорядкування розбитого пам’ятного знаку. 

Інформують: 

 

Запрошені: 

Олабін Вадим Володимирович – депутат обласної ради. 

Демченко Тетяна Василівна – депутат обласної ради. 

Гладун Світлана Миколаївна – депутат обласної ради. 

Бойченко Віталій Борисович – в.о. начальника управління 

культури, національностей та релігій облдержадміністрації  
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Демченко Т.В. повідомила про критичну ситуації з братською могилою 

радянських воїнів та пам’ятним знаком на честь воїнів-земляків, загиблих в 

роки Великої Вітчизняної війни в с. Нечаяне та неприпустимості такої ситуації. 

Запропонувала зобов’язати облдержадміністрацію та Нечаянську сільську раду 

вжити терміново заходи щодо впорядкування пам’ятного місця до 07 липня 

поточного року, рекомендувати Нечаянській сільській раді, Миколаївській 

райдержадміністрації, районній раді виділити фінансування на встановлення 

меморіальної дошки і пам’ятного знаку. У разі невиконання облдерж-

адміністрацією і сільською радою зазначених рекомендацій з впорядкування 

пам’ятного місця виїхати на місце депутатам обласної ради з метою наведення 

порядку біля пам’ятника.  

Гладун С.М. зазначила, що управлінням культури, національностей та 

релігій було направлено листа Нечаянській сілській раді та запропонувала  

внести пункт щодо рекомендування облдержадміністрації, Нечаянській 

сільській раді терміново впорядкувати територію вищезазначеної пам’ятки 

історії місцевого значення до 07 липня 2020 року згідно з Законом України 

«Про охорону культурної спадщини» та попередньо надано листа управління 

культури, національностей та релігій від 03 липня 2020 року № 796/02-10 про 

що проінформувати постійну комісію обласної ради та депутатів обласної ради. 

 

Проведено голосування.  

Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно 

 

ВИРІШИЛИ: Рекомендації № 9 додаються. 

 

Членів постійної комісії ознайомлено з такими листами:  

лист Рівненської обласної ради від 19 червня 2020 року № 01/07-234 щодо 

прийняття рішення від 05 червня 2020 року № 1729 «Про звернення Рівненської 

обласної ради до Президента України, голови Верховної Ради України та 

Прем’єр-міністра України щодо недопустимості перегляду мовного 

законодавства; 

лист Міністерства молоді та спорту України щодо вжиття заходів для 

подальшого розвитку олімпійського руху; 

Закони України «Про внесення змін до деяких законів України щодо 

окремих питань завершення 2019/2020 навчального року», «Про внесення змін 

до розділу XV «Прикінцеві та перехідні положення « Закону України «Про 

вищу освіту» щодо продовження строку завершення підготовки кандидатів та 

докторів наук.  

 

 

 

Голова постійної комісії обласної ради                                         Надія ІВАНОВА 

 

 

Секретар постійної комісії                                                           Світлана ГЛАДУН 



 

 

 

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 

 

 

02 липня 2020 року Миколаїв № 1 

 

 

Про зміну типу та найменувань закладів освіти 

обласного підпорядкування та затвердження 

статутів у новій редакції 

 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, враховуючи інформацію 

департаменту освіти і науки облдержадміністрації, постійна комісія обласної 

ради  

 

ВИРІШИЛА:  

 

1. Інформацію департаменту освіти і науки облдержадміністрації з цього 

питання взяти до відома. 

2. Рекомендувати департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 

доопрацювати проєкт рішення та проєкти Статутів закладів, враховуючи 

зауваження та пропозиції юридичного відділу виконавчого апарату обласної 

ради; 

оформити аркуш узгодження до проекту рішення відповідно до 

Регламенту обласної ради сьомого скликання; 

надати постійній комісії обласної ради таблицю врахування зауважень та 

пропозицій до проєкту рішення та Статутів; 

ознайомити керівників закладів, Статути яких приймаються, з проєктом 

нової редакції Статуту для візування; 

терміново доопрацювати проєкти Статутів спеціальних шкіл-інтернатів, 

завізувавши аркуш погодження усіма відповідальними особами, зазначеному в 

ньому, у тому числі керівників закладів, з метою винесення питання на розгляд 

сесії обласної ради. 

3. Керівникам закладів до 15 липня 2020 року відпрацювати, у разі 

необхідності, проєкт Статуту закладу, узгодивши його з юридичним відділом 

виконавчого апарату обласної ради. 

4. Винести на розгляд сесії обласної ради сьомого скликання Статути 

санаторних шкіл-інтернатів. 

 

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 

 

 

02 липня 2020 року Миколаїв № 2 

 

Про листи щодо створення військового ліцею в 

місті Миколаєві 

 

 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, враховуючи листи ЦДУ 

АТО в Миколаївській області від 22 травня 2020 року та військової частини 

А3130 від 21 травня 2020 року № 470/1/629, беручи до уваги, що в країні є 

нагальна потреба в поповненні лав Збройних сил України постійна комісія 

обласної ради  

 

 

ВИРІШИЛА:  

 

1. Інформацію з цього питання взяти до відома. 

З метою військово-патріотичного виховання молоді в області, підвищення 

престижності професії офіцера Збройних Сил України підтримати ініціативу 

щодо створення військового ліцею в Миколаївській області. 

2. Рекомендувати облдержадміністрації, департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації спільно з ініціаторами проєкту, волонтерськими та 

громадськими організаціями та іншими зацікавленими сторонами, із 

запрошенням депутатів обласної ради в термін до 15 липня 2020 року: 

вивчити можливі варіанти створення військового ліцею в місті Миколаєві 

або області; 

обрахувати фінансові показники створення закладу; 

надати конкретні пропозиції щодо створення військового ліцею на базі 

обласного закладу освіти, який перебуває в оперативному управлінні 

департаменту освіти і науки облдержадміністрації, з урахуванням вимог 

чинного законодавства; 

окреслити перспективний план із зазначенням конкретних термінів з 

метою остаточного вирішення порушеного 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 

 

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 

 

 

02 липня 2020 року Миколаїв № 3 

 

Про завершення капітального ремонту будівлі 

Миколаївського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти 

 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, враховуючи інформацію 

КП «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції» від 05 червня    

2020 року № 56, постійна комісія обласної ради  

 

ВИРІШИЛА:  

 

1. Інформацію з цього питання» взяти до відома. 

2. Взяти до уваги, що питання про виділення коштів з обласного бюджету 

на закінчення капітального ремонту будівлі Миколаївського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти розглядалося на засіданні 

постійної комісії обласної ради з питань регіонального розвитку, планування, 

бюджету, фінансів та інвестицій 05 грудня 2019 року (рекомендації № 11). 

Питання щодо передбачення фінансування з метою уникнення пожежної 

небезпеки в зазначеному закладі розглядалося постійною комісією обласної 

ради з питань культури, науки і освіти, сім’ї та молоді, спорту 18 грудня       

2019 року при розгляді питання «Про обласний бюджет Миколаївської області 

на 2020 рік (висновки № 8). 

3. Зазначити, що станом на червень 2020 року за інформацією КП 

«Дирекція з капітального будівництва та реконструкції» необхідно виконати 

коригування проєкно-кошторисної документації та терміново завершити 

першочергові роботи в закладі. 

4. Рекомендувати облдержадміністрації: 

при внесенні змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2020 

рік передбачити кошти (відповідно до інформації КП «Дирекція з капітального 

будівництва та реконструкції») на коригування проєкно-кошторисної 

документації у сумі 629786,00 гривень та на завершення першочергових робіт у 

закладі у сумі  3141731,58 гривень. 

проінформувати обласну раду про хід виконання цих рекомендації до        

01 серпня 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 

 

 

02 липня 2020 року Миколаїв № 4 

 

Про хід виконання рекомендацій постійної 

комісії обласної ради від 21 лютого 2020 року 

№ 2 «Про лист КВНЗ «Новобузький 

педагогічний коледж» щодо виділення коштів 

для виготовлення проєкно-кошторисної 

документації та виконання робіт з 

реконструкції будівлі закладу з прибудовою 

вбиральні»  

 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, враховуючи інформацію 

КВНЗ «Новобузький педагогічний коледж» від 22 травня 2020 року № 96 про 

хід виконання рекомендацій постійної комісії обласної ради від 21 лютого 2020 

року № 2, постійна комісія обласної ради  

 

ВИРІШИЛА:  

 

1. Інформацію з цього питання взяти до відома. 

2. Підтримати позицію щодо необхідності облаштування санітарної 

кімнати для потреб КВНЗ «Новобузький педагогічний коледж». 

3. Рекомендувати облдержадміністрації: 

при внесенні змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2020 

рік розглянути можливість передбачення коштів  на виготовлення проєкно-

кошторисної документації для облаштування санітарної кімнати в приміщенні 

закладу (інформація додається). 

проінформувати заявника про прийняте рішення до 01 серпня 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 

 

 

02 липня 2020 року Миколаїв № 5 

 

Про лист Миколаївської обласної організації 

Національної спілки письменників України 

щодо присвоєння Миколаївській обласній 

науковій бібліотеці імені Дмитра Креміня 

 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, враховуючи лист 

Миколаївської обласної організації Національної спілки письменників України 

від 18 травня 2020 року № 2 з пропозицією присвоєння Миколаївській обласній 

науковій універсальній бібліотеці імені Дмитра Креміня, беручи до уваги 

інформацію управління культури, національностей та релігій постійна комісія 

обласної ради  

 

ВИРІШИЛА:  

 

1. Інформацію з цього питання взяти до відома. 

2. Рекомендувати Миколаївській обласній організації Національної спілки 

письменників України спільно з управлінням культури, національностей та 

релігій облдержадміністрації підготувати подання згідно з чинним 

законодавством з дотриманням відповідної процедури щодо присвоєння 

Миколаївській обласній науковій універсальній бібліотеці імені Дмитра 

Креміня.  

 

 

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 

 

 

02 липня 2020 року Миколаїв № 6 

 

Про лист Кривоозерського аграрного ліцею 

щодо виділення коштів з обласного бюджету 

для забезпечення проведення заходів 

протипожежної  безпеки 

 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, враховуючи лист 

Кривоозерського професійного аграрного ліцею постійна комісія обласної ради  

 

ВИРІШИЛА:  

 

1. Інформацію з цього питання взяти до відома. 

2. Підтримати ініціативу Кривоозерського аграрного ліцею щодо 

виділення коштів з обласного бюджету для забезпечення проведення заходів 

протипожежної  безпеки. 

3. Погодитись з висновками постійної комісії обласної ради з питань 

регіонального розвитку, планування, бюджету, фінансів та інвестицій 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 

 

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 

 

 

02 липня 2020 року Миколаїв № 7 

 

Про лист Шевченківської сільської ради 

Вітовського району щодо подальшого 

використання будівлі та фінансування 

Шевченківської загальноосвітньої школи-

інтернату І-ІІ ступенів Вітовського району 

 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, враховуючи лист 

Шевченківської сільської ради Вітовського району від 02 червня 2020 року       

№ 714/02-30/20  постійна комісія обласної ради  

 

ВИРІШИЛА:  

 

1. Інформацію Шевченківської сільської ради та департаменту освіти і 

науки облдержадміністрації з цього питання взяти до відома. 

2. Рекомендувати облдержадміністрації, департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації врахувати думку громадськості та депутатів 

Шевченківської сільської ради при реформуванні системи інституційного 

догляду та виховання дітей в Миколаївській області, зокрема  Шевченківської 

загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІ ступенів Вітовського району. 

 

 

 

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 

 

 

02 липня 2020 року Миколаїв № 8 

 

Про звернення депутатів обласної ради щодо 

подальшого функціонування КНП «Обласний 

дитячий центр медичної реабілітації»  

 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, враховуючи усне 

звернення депутатів обласної ради Демченко Т., Гладун С., Олабіна В. щодо 

фінансування, подальшого функціонування та фінансово-господарської 

діяльності закладу  постійна комісія обласної ради  

 

ВИРІШИЛА:  

 

1. Підтримати рекомендації постійної комісії обласної ради з питань 

регіонального розвитку, планування, бюджету, фінансів та інвестицій від         

03 червня 2020 року № 3  стосовно ситуації, що склалася з функціонуванням 

КНП «Обласний дитячий центр медичної реабілітації». 

2. Рекомендувати облдержадміністрації терміново вжити заходів: 

щодо зміни керівника закладу;  

проведення процедури відкритого конкурсу на посаду керівника КНП 

«Обласний дитячий центр медичної реабілітації»; 

фінансування закладу для його повноцінного функціонування. 

3. Рекомендувати голові обласної ради звернутися до правоохоронних 

органів та Управління Південного офісу Держаудитслужби в Миколаївській 

області для перевірки фінансово-господарської діяльності КНП «Обласний 

дитячий центр медичної реабілітації». 

4. Рекомендувати профільній постійній комісії обласної ради з питань 

соціальної політики, охорони здоров’я, материнства, дитинства, розвитку зон 

відпочинку та туризму взяти на контроль зазначене питання та, враховуючи 

рекомендації постійної комісії обласної ради з питань регіонального розвитку, 

планування, бюджету, фінансів та інвестицій від 03 червня 2020 року № 3 

вважати доцільним постійним комісіям обласної радим з питань соціальної 

політики, охорони здоров’я, материнства, дитинства, розвитку зон відпочинку 

та туризму та з питань регіонального розвитку, планування, бюджету, фінансів 

та інвестицій до 01 серпня 2020 року повторно розглянути це 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 
 

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 
 

 

02 липня 2020 року Миколаїв № 9 
 

Про звернення депутатів обласної ради щодо 

ситуації з пам’ятником воїнам-односельчанам і 

братською могилою радянським воїнам на 

території Нечаянської сільської ради 

Миколаївського району 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, враховуючи усне 

звернення депутатів обласної ради Демченко Т., Гладун С., Олабіна В. щодо 

критичної ситуації з братською могилою радянських воїнів та пам’ятним 

знаком на честь воїнів-земляків, загиблих в роки Великої Вітчизняної війни в   

с. Нечаяне постійна комісія зазначає таке. 

27 травня 2020 року в с. Нечаяне Миколаївського району сталася 

дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої братська могила була 

повністю зруйнована. За станом на 2 липня 2020 року не проведено жодних 

робіт з впорядкування цього пам’ятного місця та прилеглої території. 

Враховуючи вищезазначене, беручи до уваги інформацію управління 

культури, національностей та релігій облдержадміністрації з цього питання 

постійна комісія обласної ради 
 

ВИРІШИЛА:  
 

1. Вважати ситуацію, що склалася з пам’яткою історії місцевого значення - 

пам’ятником воїнам-односельчанам і братською могилою радянським воїнам 

неприпустимою та такою, що вимагає негайного втручання органів виконавчої 

влади та місцевого самоврядування. 

2. Зобов’язати  облдержадміністрацію, Нечаянську сільську раду терміново 

впорядкувати територію вищезазначеної пам’ятки історії місцевого значення до 

07 липня 2020 року згідно з Законом України «Про охорону культурної спад-

щини» та попередньо надано листа управління культури, національностей та 

релігій від 03 липня 2020 року № 796/02-10 про що проінформувати постійну 

комісію обласної ради та депутатів обласної ради Демченко Т., Гладун С., 

Олабіна В. 

3. Рекомендувати Нечаянській сільській раді, Миколаївській райдерж-

адміністрації, районній раді виділити фінансування на встановлення мемо-

ріальної дошки і пам’ятного знаку та проінформувати постійну комісію 

обласної ради та депутатів обласної ради про вжиті заходи. 

 

Голова постійної комісії обласної ради                 Надія ІВАНОВА 
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