
Проєкт 
 

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

сім'ї та молоді, спорту  
 
18 вересня  2020 року 
Початок: 10.00 

           Депутатська кімната 

 
1. Про листи щодо призначення на посаду директора Миколаївської 

обласної комунальної комплексної дитячо-юнацької школи. 

 
2. Про лист Миколаївської обласної організації Національної спілки 

письменників України щодо перейменування Миколаївської обласної дитячої 
бібліотеки імені Віктора Лягіна на Миколаївську обласну дитячу бібліотеку  
імені Миколи Вінграновського. 

 
3. Про хід виконання рекомендацій постійної комісії обласної ради        

від 02 липня 2020 року № 5 щодо присвоєння Миколаївській обласній науковій 
бібліотеці імені Дмитра Креміня. 

 

Інформує: 
 
 
 
 
Запрошені: 

Фінкельштейн Ігор Йосипович – голова громадської 
організації «Федерації тенісу на візках» 
Нескромний Максим Володимирович – голова громадської 
організації «Миколаївська обласна  Федерація лижного 
спорту» 
Тарасов Андрій Олексійович – претендент на посаду 
директора Миколаївської обласної комунальної 
комплексної дитячо-юнацької школи 
Гінкул Віктор Миколайович – начальник управління 
молоді та спорту 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 
Жайворонок Тетяна Анатоліївна – директор Миколаївської 
обласної дитячої бібліотеки імені Віктора Лягіна

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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4. Про початок  нового навчального року. 

 
5. Про хід виконання Програми розвитку освіти Миколаївської області на 

2017-2021 роки. 

 
6. Про зміну типу та найменувань закладів освіти обласного 

підпорядкування та затвердження Статутів у новій редакції. 

7. Про зміну типу та перейменування комунального закладу 
«Березківський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа-
інтернат-ліцей І-ІІІ ступенів» Миколаївської обласної ради у комунальний 
заклад «Березківський мистецький ліцей» Миколаївської обласної ради та 
затвердження статуту у новій редакції. 

8. Про зміну типу та перейменування комунального закладу 
«Загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів - центр загальної і профільної 
освіти та комплексної реабілітації» Миколаївської обласної ради у 
комунальний заклад «Миколаївський спортивний ліцей» Миколаївської 
обласної ради та затвердження статуту у новій редакції. 

9. Про надання згоди на безоплатну передачу індивідуально визначеного 
майна зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
Миколаївської області у комунальну власність територіальних громад області. 

 
 

Інформує: 
 
Запрошений: 

Удовиченко Олена Олександрівна -  директор департаменту 
освіт і науки облдержадміністрації  
Трайтлі Олександр Олександрович – заступник голови 
облдержадміністрації

Інформує: 
 
Запрошений: 

Удовиченко Олена Олександрівна -  директор департаменту 
освіт і науки облдержадміністрації  
Трайтлі Олександр Олександрович – заступник голови 
облдержадміністрації

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

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

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

Доповідач: Удовиченко Олена Олександрівна – директор 
департаменту освіти і науки облдержадміністрації 
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10. Про внесення змін до Комплексної соціально-економічної програми 

забезпечення громадян житлом у Миколаївській області на 2018-2022 роки. 

11. Про внесення змін до Цільової регіональної програми підтримки 
індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлово-
побутових умов сільського населення «Власний дім» на 2018-2023 роки. 

12. Про внесення змін та доповнень до обласної програми розвитку та 
підтримки закладів охорони здоров’я, які належать до спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області на 2020-2022 
роки, та надання населенню області медичних послуг понад обсяг, 
передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування 
населення, що додаються. 

13. Про зміну типу та назви комунального вищого навчального закладу 
«Первомайський медичний коледж» та затвердження статуту у новій редакції.  

14. Про передачу індивідуально визначеного майна зі спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області у власність 
територіальної громади міста Первомайськ. 

15. Про надання згоди на безоплатну передачу індивідуально визначеного 
майна зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
Миколаївської області у спільну власність територіальних громад сіл, селищ 
Баштанського району. 

16. Про внесення доповнення до рішення обласної ради від 12 червня      
2020 року № 9. 

 

Доповідач: Григор’єва Світлана Кирилівна – в.о. начальника 
управління містобудування та архітектури. 

Доповідач: Рачковський Сергій Васильович - голова 
спеціалізованої кредитно-фінансової господарської 
організації «Миколаївський обласний фонд підтримки 
індивідуального житлового будівництва на селі».

Доповідач: Бабін Олег Дмитрович – заступник начальника 
управління охорони здоров’я облдержадміністрації . 

Доповідач: Бабін Олег Дмитрович – заступник начальника 
управління охорони здоров’я облдержадміністрації . 

Доповідач: Бабін Олег Дмитрович – заступник начальника 
управління охорони здоров’я облдержадміністрації . 

Доповідач: Бабін Олег Дмитрович – заступник начальника 
управління охорони здоров’я облдержадміністрації. 

Доповідач: Москаленко Вікторія Вікторівна – голова обласної ради.
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17. Про обрання представників громадськості до складу поліцейської 

комісії Управління патрульної поліції в Миколаївській області. 
 

18. Про обрання представників громадськості до складу поліцейської 
комісії Управління поліції охорони в Миколаївській області. 

19. Про призначення Федорової С.Ф. директором КНП "Миколаївський 
обласний центр лікування інфекційних хвороб". 

20. Про внесення змін до Положення про конкурс на посаду керівника 
комунального закладу загальної середньої освіти, затвердженого рішенням 
обласної ради від 12.04.2008 № 19. 

 
21. Про продовження строку дії на період до 2022 року включно 

Комплексної програми увічнення пам’яті учасників антитерористичної 
операції, жертв воєн та політичних репресій у Миколаївській області на 2017-
2020 роки. 

22. Про внесення змін до рішення обласної ради від 16 жовтня 2009 року  
№ 16 «Про обласну премію імені Федора Іванова – Героя України. 

23. Про зняття з контролю рішень обласної ради. 

 

Доповідач: Москаленко Вікторія Вікторівна – голова обласної ради.

Доповідач: Москаленко Вікторія Вікторівна – голова обласної ради.

Інформує: Москаленко Вікторія Вікторівна – голова обласної ради. 

Доповідач: Москаленко Вікторія Вікторівна – голова обласної ради.

Доповідач: Макарчук Сергій Сергійович  – керівник обласного 
центру пошукових досліджень та редакційно-
видавничої діяльності

Доповідач: Піскун Олена Віталіївна – директор департаменту
агропромислового розвитку облдержадміністрації.

Доповідач: Іванова Надія Валеріївна – голова постійної комісії
обласної ради.
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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 18 вересня 2020 року Миколаїв № 48
 
Всього членів постійної комісії – 5. 
 
Присутні: 
 

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

Відсутні: Чорний С.В. - відпустка  

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

  
Запрошені: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Трайтлі Олександр Олександрович – заступник голови 
облдержадміністрації (був відсутній). 
Гінкул Віктор Миколайович – начальник управління молоді та 
спорту облдержадміністрації (був відсутній). 
Удовиченко Олена Олександрівна – директор департаменту 
освіти і науки облдержадміністрації.  
Бойченко Віталій Борисович – в.о. начальника управління 
культури, національностей та релігій облдержадміністрації. 
Григор’єва Світлана Кирилівна – в.о. начальника управління 
містобудування та архітектури. 
Рачковський Сергій Васильович - голова спеціалізованої 
кредитно-фінансової господарської організації «Миколаївський 
обласний фонд підтримки індивідуального житлового 
будівництва на селі». 
Бабін Олег Дмитрович – заступник начальника управління 
охорони здоров’я облдержадміністрації (присутня Савчук Любов 
Георгіївна – головний бухгалтер управління охорони здоров’я 
облдержадміністрації). 
Назарова Алла Петрівна – заступник керівника обласного центру 
пошукових досліджень та редакційно-видавничої діяльності. 
Потриваєв Ігор Іванович – начальник відділу бюджетного 
фінансування, бухгалтерського обліку, звітності та господар-
ського забезпечення департаменту агропромислового розвитку 
облдержадміністрації.
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Федорончук Василь Михайлович – директор Миколаївського 
регіонального управління Держмолодьжитла. 
Фінкельштейн Ігор Йосипович – голова громадської організації 
«Федерації тенісу на візках». 
Нескоромний Максим Володимирович – голова громадської 
організації «Миколаївська обласна Федерація лижного спорту» 
(був присутній Абраменко Володимир Миколайович). 
Тарасов Андрій Олексійович – претендент на посаду директора 
Миколаївської обласної комунальної комплексної дитячо-
юнацької школи. 
Марущак Віра Іванівна – голова Миколаївської обласної 
організації Національної спілки письменників України. 
Агаркова Вікторія Вікторівна – директор Миколаївської обласної 
наукової бібліотеки. 
Жайворонок Тетяна Анатоліївна – директор Миколаївської 
обласної дитячої бібліотеки імені Віктора Лягіна. 

У засіданні 
комісії брали 
участь 

Воронок Анна Вадимівна – депутат обласної ради. 
Корсак Оксана Григорівна – начальник відділу з питань 
забезпечення керівництва діяльності та міжнародних відносин 
обласної ради. 
Вербіцький Олександр Григорович – начальник організаційного 
відділу виконавчого апарату обласної ради, заступник керуючого 
справами. 
Бєлокуров Сергій Олександрович – начальник юридичного 
відділу виконавчого апарату обласної ради. 
Матієнко вікторія Вікторівнам – радник голови обласної ради. 
Берднік Віталій Іванович – старший викладач кафедри теорії та 
методики фізичного виховання ЧНУ імені Петра Могили, 
бувший директор ДЮСШ № 1 
Зайченко Олена Миколаївна – головний спеціаліст - юрист-
консульт департаменту освіти і науки облдержадміністрації. 
Халімон Зінаїда Володимирівна – директор комунального 
закладу «Березківський навчально-виховний комплекс 
«Загальноосвітня школа-інтернат-ліцей І-ІІІ ступенів» 
Миколаївської обласної ради. 
Лисенко Валерій Миколайович – директор комунального закладу 
«Загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів - центр загальної і 
профільної освіти та комплексної реабілітації» Миколаївської 
обласної ради 
Представники громадськості. 
Представники засобів масової інформації. 

 
Голова постійної комісії обласної ради Іванова Н.В. запропонувала 

присутнім проголосувати за порядок денний засідання постійної комісії. 
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Проведено голосування. 
Підсумки голосування: одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний.
 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 
1. Про листи щодо призначення на посаду директора Миколаївської 

обласної комунальної комплексної дитячо-юнацької школи. 

 
2. Про лист Миколаївської обласної організації Національної спілки 

письменників України щодо перейменування Миколаївської обласної дитячої 
бібліотеки імені Віктора Лягіна на Миколаївську обласну дитячу бібліотеку  
імені Миколи Вінграновського. 

 
3. Про хід виконання рекомендацій постійної комісії обласної ради        

від 02 липня 2020 року № 5 щодо присвоєння Миколаївській обласній науковій 
бібліотеці імені Дмитра Креміня. 

Інформує: 
 
 
 
 
Запрошені: 

Фінкельштейн Ігор Йосипович – голова громадської 
організації «Федерації тенісу на візках» 
Нескоромний Максим Володимирович – голова 
громадської організації «Миколаївська обласна  Федерація 
лижного спорту» 
Тарасов Андрій Олексійович – претендент на посаду 
директора Миколаївської обласної комунальної 
комплексної дитячо-юнацької школи 
Гінкул Віктор Миколайович – начальник управління 
молоді та спорту 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 
Жайворонок Тетяна Анатоліївна – директор Миколаївської 
обласної дитячої бібліотеки імені Віктора Лягіна

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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4. Про початок  нового навчального року. 

 
5. Про хід виконання Програми розвитку освіти Миколаївської області на 

2017-2021 роки. 

 
6. Про зміну типу та найменувань закладів освіти обласного 

підпорядкування та затвердження Статутів у новій редакції. 

7. Про зміну типу та перейменування комунального закладу 
«Березківський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа-
інтернат-ліцей І-ІІІ ступенів» Миколаївської обласної ради у комунальний 
заклад «Березківський мистецький ліцей» Миколаївської обласної ради та 
затвердження статуту у новій редакції. 

8. Про зміну типу та перейменування комунального закладу 
«Загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів - центр загальної і профільної 
освіти та комплексної реабілітації» Миколаївської обласної ради у 
комунальний заклад «Миколаївський спортивний ліцей» Миколаївської 
обласної ради та затвердження статуту у новій редакції. 

9. Про надання згоди на безоплатну передачу індивідуально визначеного 
майна зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
Миколаївської області у комунальну власність територіальних громад області. 

Інформує: 
 
Запрошений: 

Удовиченко Олена Олександрівна -  директор департаменту 
освіт і науки облдержадміністрації  
Трайтлі Олександр Олександрович – заступник голови 
облдержадміністрації

Інформує: 
 
Запрошений: 

Удовиченко Олена Олександрівна -  директор департаменту 
освіт і науки облдержадміністрації  
Трайтлі Олександр Олександрович – заступник голови 
облдержадміністрації

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

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

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

Доповідач: Удовиченко Олена Олександрівна – директор 
департаменту освіти і науки облдержадміністрації 
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10. Про внесення змін до Комплексної соціально-економічної програми 
забезпечення громадян житлом у Миколаївській області на 2018-2022 роки. 

11. Про внесення змін до Цільової регіональної програми підтримки 
індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлово-
побутових умов сільського населення «Власний дім» на 2018-2023 роки. 

12. Про внесення змін та доповнень до обласної програми розвитку та 
підтримки закладів охорони здоров’я, які належать до спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області на 2020-2022 
роки, та надання населенню області медичних послуг понад обсяг, 
передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування 
населення, що додаються. 

13. Про зміну типу та назви комунального вищого навчального закладу 
«Первомайський медичний коледж» та затвердження статуту у новій редакції.  

14. Про передачу індивідуально визначеного майна зі спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області у власність 
територіальної громади міста Первомайськ. 

15. Про надання згоди на безоплатну передачу індивідуально визначеного 
майна зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
Миколаївської області у спільну власність територіальних громад сіл, селищ 
Баштанського району. 

16. Про внесення доповнення до рішення обласної ради від 12 червня      
2020 року № 9. 

Доповідач: Григор’єва Світлана Кирилівна – в.о. начальника 
управління містобудування та архітектури. 

Доповідач: Рачковський Сергій Васильович - голова 
спеціалізованої кредитно-фінансової господарської 
організації «Миколаївський обласний фонд підтримки 
індивідуального житлового будівництва на селі».

Доповідач: Бабін Олег Дмитрович – заступник начальника 
управління охорони здоров’я облдержадміністрації . 

Доповідач: Бабін Олег Дмитрович – заступник начальника 
управління охорони здоров’я облдержадміністрації . 

Доповідач: Бабін Олег Дмитрович – заступник начальника 
управління охорони здоров’я облдержадміністрації . 

Доповідач: Бабін Олег Дмитрович – заступник начальника 
управління охорони здоров’я облдержадміністрації . 
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17. Про обрання представників громадськості до складу поліцейської 
комісії Управління патрульної поліції в Миколаївській області. 

 

18. Про обрання представників громадськості до складу поліцейської 
комісії Управління поліції охорони в Миколаївській області. 

19. Про призначення Федорової С.Ф. директором КНП "Миколаївський 
обласний центр лікування інфекційних хвороб". 

20. Про внесення змін до Положення про конкурс на посаду керівника 
комунального закладу загальної середньої освіти, затвердженого рішенням 
обласної ради від 12.04.2008 № 19. 

21. Про продовження строку дії на період до 2022 року включно 
Комплексної програми увічнення пам’яті учасників антитерористичної 
операції, жертв воєн та політичних репресій у Миколаївській області на 2017-
2020 роки. 

22. Про внесення змін до рішення обласної ради від 16 жовтня 2009 року  
№ 16 «Про обласну премію імені Федора Іванова – Героя України. 

23. Про зняття з контролю рішень обласної ради. 

 
1. СЛУХАЛИ: Про листи щодо призначення на посаду директора 

Миколаївської обласної комунальної комплексної дитячо-юнацької школи. 

Доповідач: Москаленко Вікторія Вікторівна – голова обласної ради.

Доповідач: Москаленко Вікторія Вікторівна – голова обласної ради.

Доповідач: Москаленко Вікторія Вікторівна – голова обласної ради.

Інформує: Москаленко Вікторія Вікторівна – голова обласної ради. 

Доповідач: Москаленко Вікторія Вікторівна – голова обласної ради.

Доповідач: Назарова Алла Петрівна – заступник керівника 
обласного центру пошукових досліджень та 
редакційно-видавничої діяльності 

Доповідач: Потриваєв Ігор Іванович – начальник відділу
бюджетного фінансування, бухгалтерського обліку,
звітності та господарського забезпечення департаменту
агропромислового розвитку облдержадміністрації.

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., Маліновська О.С., 
Корсак О.Г., Воронок А.В., Берднік В.І., Бєлокуров С.О. 

У ході обговорення депутати Іванова Н.В. та Гладун С.М. висловилися за 
необхідність проведення конкурсного відбору на посаду керівника закладу. 

Іванова Н.В. запропонувала такий проєкт рішення: 
«1. Інформацію з цього питання взяти до відома. 
2. Рекомендувати облдержадміністрації до 01 жовтня 2020 року провести 

організаційні заходи та оголосити конкурс на посаду директора Миколаївської 
обласної комунальної комплексної дитячо-юнацької спортивної школи.» 
  
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

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

ВИРІШИЛИ: Рішення не прийнято.
 
Невеселий В.В. покинув засідання постійної комісії. 
 
2. СЛУХАЛИ: Про лист Миколаївської обласної організації Національної 

спілки письменників України щодо перейменування Миколаївської обласної 
дитячої бібліотеки імені Віктора Лягіна на Миколаївську обласну дитячу 
бібліотеку  імені Миколи Вінграновського. 

 
У обговоренні 
взяли участь: 

Іванова Н.В., Гладун С.М., Маліновська О.С., Бойченко В.Б., 
Жайворонок Т.А. 

  
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: "за" – одноголосно

Інформує: 
 
 
 
 
Запрошені: 

Фінкельштейн Ігор Йосипович – голова громадської 
організації «Федерації тенісу на візках» 
Абраменко Володимир Миколайович – заступник голови 
громадської організації «Миколаївська обласна  Федерація 
лижного спорту» 
Тарасов Андрій Олексійович – претендент на посаду 
директора Миколаївської обласної комунальної 
комплексної дитячо-юнацької школи 

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 
Жайворонок Тетяна Анатоліївна – директор Миколаївської 
обласної дитячої бібліотеки імені Віктора Лягіна
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ВИРІШИЛИ: Рекомендації № 1 додаються.

 
3. СЛУХАЛИ: Про хід виконання рекомендацій постійної комісії обласної 

ради від 02 липня 2020 року № 5 щодо присвоєння Миколаївській обласній 
науковій бібліотеці імені Дмитра Креміня. 

 
У обговоренні 
взяли участь: 

Іванова Н.В., Гладун С.М., Маліновська О.С., Бойченко В.Б., 
Агаркова В.В. 

Директор Бібліотеки Агаркова В.В. зазначила, що триває онлайн голосу-
вання на сайті бібліотеки щодо присвоєння Миколаївській обласній науковій 
бібліотеці імені Дмитра Креміня, повідомила про перші результати.  
  
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: Рекомендації № 2 додаються.
 
4. СЛУХАЛИ: Про початок  нового навчального року. 

 
У обговоренні 
взяли участь: 

Іванова Н.В., Гладун С.М., Маліновська О.С., Корсак О.Г., 
Воронок А.В. 

Іванова Н.В. порушила питання щодо заходів, які були здійснені 
департаментом освіти і науки облдержадміністрації для забезпечення усіх 
учасників освітнього процесу засобами індивідуального захисту в умовах 
карантину. Запитала інформацію щодо виділених коштів та їх використання у 
зв’язку з пандемією Covid-19 у закладах освіти обласного підпорядкування та 
області та обсягів виділених коштів державної субвенції та їх фактичного 
використання за напрямком «Нова українська школа» у закладах освіти 
обласного підпорядкування та області. 
  
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: "за" – одноголосно

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: 
 
Запрошений: 

Удовиченко Олена Олександрівна -  директор департаменту 
освіт і науки облдержадміністрації  
Трайтлі Олександр Олександрович – заступник голови 
облдержадміністрації
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ВИРІШИЛИ: Рекомендації № 3 додаються.

 
5. СЛУХАЛИ: Про хід виконання Програми розвитку освіти Миколаївської 

області на 2017-2021 роки. 

У обговоренні 
взяли участь: 

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

  
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: Рекомендації № 5 додаються.
 
6. 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., Маліновська О.С., Корсак О.Г., 
Воронок А.В. 

Головою постійної комісія зазначено, що депутати вже розглядали питання 
на засіданнях постійної комісії та запропоновано винести його на розгляд 
тридцять восьмої сесії обласної ради. 
  
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – 2 (Іванова С.М., Гладун С.М) 
"утрималися" – 1 (Маліновська О.С.) 
 

ВИРІШИЛИ: Рішення не прийнято.
 

У ході обговорення запропоновано такий проєкт висновків: 
«1. Рекомендувати департаменту освіти і науки облдержадміністрації 

об’єднати проєкти рішень «Про зміну типу та найменувань закладів освіти 
обласного підпорядкування та затвердження Статутів у новій редакції», «Про 
зміну типу та перейменування комунального закладу «Березківський 
навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа-інтернат-ліцей І-ІІІ 
ступенів» Миколаївської обласної ради у комунальний заклад «Березківський 
мистецький ліцей» Миколаївської обласної ради та затвердження статуту у 
новій редакції», Про зміну типу та перейменування комунального закладу 

Інформує: 
 
Запрошений: 

Удовиченко Олена Олександрівна -  директор департаменту 
освіт і науки облдержадміністрації  
Трайтлі Олександр Олександрович – заступник голови 
облдержадміністрації

Доповідач: Удовиченко Олена Олександрівна – директор 
департаменту освіти і науки облдержадміністрації. 
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«Загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів - центр загальної і профільної 
освіти та комплексної реабілітації» Миколаївської обласної ради у 
комунальний заклад «Миколаївський спортивний ліцей» Миколаївської 
обласної ради та затвердження статуту у новій редакції» в один проєкт. 

2. Винести доопрацьований проєкт рішення на розгляд тридцять восьмої 
сесії обласної ради сьомого скликання». 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: Висновки № 1 додаються..
 
7. СЛУХАЛИ: Про зміну типу та перейменування комунального закладу 

«Березківський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа-
інтернат-ліцей І-ІІІ ступенів» Миколаївської обласної ради у комунальний 
заклад «Березківський мистецький ліцей» Миколаївської обласної ради та 
затвердження статуту у новій редакції. 

У обговоренні 
взяли участь: 

Іванова Н.В., Гладун С.М., Маліновська О.С., Корсак О.Г., 
Халімон З.В. 

  
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: Висновки № 2 додаються.
 
8. СЛУХАЛИ: Про зміну типу та перейменування комунального закладу 

«Загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів - центр загальної і профільної 
освіти та комплексної реабілітації» Миколаївської обласної ради у 
комунальний заклад «Миколаївський спортивний ліцей» Миколаївської 
обласної ради та затвердження статуту у новій редакції. 

Доповідач: Удовиченко Олена Олександрівна – директор 
департаменту освіти і науки облдержадміністрації. 
Халімон Зінаїда Володимирівна – директор 
комунального закладу «Березківський навчально-
виховний комплекс «Загальноосвітня школа-інтернат-
ліцей І-ІІІ ступенів» Миколаївської обласної ради.

Доповідач: Удовиченко Олена Олександрівна – директор 
департаменту освіти і науки облдержадміністрації. 
Лисенко Валерій Миколайович – директор 
комунального закладу «Загальноосвітня школа-
інтернат І-ІІІ ступенів - центр загальної і профільної 
освіти та комплексної реабілітації» Миколаївської 
обласної ради
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У обговоренні 
взяли участь: 

Іванова Н.В., Гладун С.М., Маліновська О.С., Корсак О.Г., 
Воронок А.В., Лисенко В.М. 

  
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: Висновки № 3 додаються.
 
9. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на безоплатну передачу індивідуально 

визначеного майна зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
Миколаївської області у комунальну власність територіальних громад області. 

У обговоренні 
взяли участь: 

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

  
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: Висновки № 4 додаються.
 
10. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Комплексної соціально-економічної 

програми забезпечення громадян житлом у Миколаївській області на 2018-2022 
роки. 

У обговоренні 
взяли участь: 

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

  
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: Висновки № 5 додаються.
 
11. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Цільової регіональної програми 

підтримки індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення 
житлово-побутових умов сільського населення «Власний дім» на 2018-2023 
роки. 

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

Доповідач: Григор’єва Світлана Кирилівна – в.о. начальника 
управління містобудування та архітектури. 
Федорончук Василь Михайлович – директор 
Миколаївського регіонального управління 
Держмолодьжитла
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У обговоренні 
взяли участь: 

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

  
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: Висновки № 6 додаються.
 
12. СЛУХАЛИ: Про внесення змін та доповнень до обласної програми 

розвитку та підтримки закладів охорони здоров’я, які належать до спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області на 
2020-2022 роки, та надання населенню області медичних послуг понад обсяг, 
передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування 
населення, що додаються. 

У обговоренні 
взяли участь: 

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

  
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: Висновки № 7 додаються.
 
13. СЛУХАЛИ: Про зміну типу та назви комунального вищого 

навчального закладу «Первомайський медичний коледж» та затвердження 
статуту у новій редакції.  

У обговоренні 
взяли участь: 

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

  
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: Висновки №8 додаються..

Доповідач: Рачковський Сергій Васильович - голова 
спеціалізованої кредитно-фінансової господарської 
організації «Миколаївський обласний фонд підтримки 
індивідуального житлового будівництва на селі».

Доповідач: Савчук Любов Григорівна – головний бухгалтер 
управління охорони здоров’я облдержадміністрації. 

Доповідач: Савчук Любов Григорівна – головний бухгалтер 
управління охорони здоров’я облдержадміністрації . 



13 
 

 
14. СЛУХАЛИ: Про передачу індивідуально визначеного майна зі спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області у 
власність територіальної громади міста Первомайськ. 

У обговоренні 
взяли участь: 

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

  
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: Висновки № 9 додаються..
 
15. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на безоплатну передачу індивідуально 

визначеного майна зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
Миколаївської області у спільну власність територіальних громад сіл, селищ 
Баштанського району. 

У обговоренні 
взяли участь: 

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

  
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: Висновки №10 додаються.
 
16. СЛУХАЛИ: Про внесення доповнення до рішення обласної ради від    

12 червня 2020 року № 9. 

У обговоренні 
взяли участь: 

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

  
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: Висновки №11 додаються..

Доповідач: Савчук Любов Григорівна – головний бухгалтер 
управління охорони здоров’я облдержадміністрації . 

Доповідач: Савчук Любов Григорівна – головний бухгалтер 
управління охорони здоров’я облдержадміністрації . 

Доповідач: Вербіцький Олександр Григорович – начальник
організаційного відділу виконавчого апарату обласної
ради.
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17. СЛУХАЛИ: Про обрання представників громадськості до складу 

поліцейської комісії Управління патрульної поліції в Миколаївській області. 
 

У обговоренні 
взяли участь: 

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

  
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: Висновки №12 додаються.
 
18. СЛУХАЛИ: Про обрання представників громадськості до складу 

поліцейської комісії Управління поліції охорони в Миколаївській області. 

У обговоренні 
взяли участь: 

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

  
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: Висновки №13 додаються.
 
19. СЛУХАЛИ: Про призначення Федорової С.Ф. директором КНП 

"Миколаївський обласний центр лікування інфекційних хвороб". 

У обговоренні 
взяли участь: 

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

  
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: Висновки №14 додаються.
 

Доповідач: Вербіцький Олександр Григорович – начальник
організаційного відділу виконавчого апарату обласної
ради .

Доповідач: Вербіцький Олександр Григорович – начальник
організаційного відділу виконавчого апарату обласної
ради .

Інформує: Вербіцький Олександр Григорович – начальник 
організаційного відділу виконавчого апарату обласної 
ради .
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20. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Положення про конкурс на посаду 
керівника комунального закладу загальної середньої освіти, затвердженого 
рішенням обласної ради від 12.04.2008 № 19. 

У обговоренні 
взяли участь: 

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

  
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: Висновки №15 додаються.
 
21. СЛУХАЛИ: Про продовження строку дії на період до 2022 року 

включно Комплексної програми увічнення пам’яті учасників 
антитерористичної операції, жертв воєн та політичних репресій у 
Миколаївській області на 2017-2020 роки. 

У обговоренні 
взяли участь: 

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

  
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: Висновки №16 додаються.
 
22. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення обласної ради від 16 жовтня 

2009 року  № 16 «Про обласну премію імені Федора Іванова – Героя України. 

У обговоренні 
взяли участь: 

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

  
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно 
 

Доповідач: Вербіцький Олександр Григорович – начальник
організаційного відділу виконавчого апарату обласної
ради .

Доповідач: Назарова Алла Петрівна – заступник керівника 
обласного центру пошукових досліджень та 
редакційно-видавничої діяльності 

Доповідач: Потриваєв Ігор Іванович – начальник відділу
бюджетного фінансування, бухгалтерського обліку,
звітності та господарського забезпечення департаменту
агропромислового розвитку облдержадміністрації.
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ВИРІШИЛИ: Висновки №17 додаються.
 
23. СЛУХАЛИ: Про зняття з контролю рішень обласної ради. 

У обговоренні 
взяли участь: 

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

  
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: 
 

"за" – одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: Рекомендації № 5 додаються.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Доповідач: 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 
 

 
18 вересня 2020 року Миколаїв № 1
 
Про лист Миколаївської обласної організації 
Національної спілки письменників України 
щодо перейменування Миколаївської обласної 
дитячої бібліотеки імені Віктора Лягіна на 
Миколаївську обласну дитячу бібліотеку  імені 
Миколи Вінграновського 

 
Розглянувши та обговоривши зазначене питання, враховуючи лист 

Миколаївської обласної організації Національної спілки письменників України 
від 30 червня 2020 року № 5 з пропозицією Миколаївської обласної організації 
Національної спілки письменників України щодо перейменування 
Миколаївської обласної дитячої бібліотеки імені Віктора Лягіна на 
Миколаївську обласну дитячу бібліотеку імені Миколи Вінграновського, 
беручи до уваги інформацію управління культури, національностей та релігій 
постійна комісія обласної ради  

 
ВИРІШИЛА:  
 

1. Інформацію з цього питання взяти до відома. 
3. Рекомендувати Миколаївській обласній організації Національної спілки 

письменників України спільно з управлінням культури, національностей та 
релігій облдержадміністрації відповідно до делегованих повноважень: 

провести процедури зняття та присвоєння імені Миколаївській обласній 
дитячій бібліотеці відповідно до чинного законодавства (громадське обго-
ворення, наявність згоди трудового колективу тощо); 

підготувати подання та пакет документів до подання про присвоєння імені 
Миколи Вінграновського Миколаївській обласній дитячій бібліотеці відповідно 
до чинного законодавства (інформаційна довідка, розрахунки та кошторис 
витрат, пов’язаних з присвоєнням імені, узагальнені зауваження і пропозиції, 
що надійшли під час громадського обговорення, письмову згоду родичів тощо); 

після отримання необхідного пакету документів повернутися до розгляду 
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 
 

 
18 вересня 2020 року Миколаїв № 2
 
Про хід виконання рекомендацій постійної 
комісії обласної ради від 02 липня 2020 року 
№ 5 щодо присвоєння Миколаївській обласній 
науковій бібліотеці імені Дмитра Креміня 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, враховуючи інформацію 
управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації з цього 
питання постійна комісія обласної ради  

 
ВИРІШИЛА:  
 

1. Інформацію з цього питання взяти до відома. 
Зазначити, що на сайті Миколаївської обласної наукової бібліотеки триває 

процедура онлайн голосування щодо присвоєння Миколаївській обласній 
науковій бібліотеці імені Дмитра Креміня. 

2. Рекомендувати Миколаївській обласній організації Національної спілки 
письменників України спільно з управлінням культури, національностей та 
релігій облдержадміністрації відповідно до делегованих повноважень: 

продовжити проведення процедури присвоєння імені Дмитра Креміня 
Миколаївській обласній науковій бібліотеці відповідно до чинного законодав-
ства (громадське обговорення, наявність згоди трудового колективу тощо); 

підготувати подання та пакет документів до подання про присвоєння імені 
Дмитра Креміня Миколаївській обласній науковій бібліотеці відповідно до 
чинного законодавства (інформаційна довідка, розрахунки та кошторис витрат, 
пов’язаних з присвоєнням імені, узагальнені зауваження і пропозиції, що 
надійшли під час громадського обговорення, письмову згоду родичів тощо); 

після отримання необхідного пакету документів повернутися до розгляду 
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 
 

 
18 вересня 2020 року Миколаїв № 3
 
 
Про початок нового навчального року

 
Розглянувши та обговоривши інформацію департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації (лист від 04 серпня 2020 року № 2860/02/01-01.14) із 
зазначено питання, постійна комісія обласної ради зазначає таке. 
 З метою забезпечення вчасної підготовки закладів освіти області до 
нового навчального року департаментом освіти і науки облдержадміністрації, 
місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування проведено 
відповідні організаційні заходи з підготовки закладів освіти до нового 
навчального року та роботи в осінньо-зимовий період. 

Разом з тим,  за обмеженості фінансового ресурсу залишається складною  
ситуація щодо капітального ремонту закладів загальної середньої освіти, які за 
результатами обстеження проектними організаціями потребують його 
проведення, а саме: будівля Новобузької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
№ 1, питання прибудови теплого санвузла в Новобузькому педколеджі для 
потреб початкових класів зазначеної школи. На адресу обласної ради надходять 
листи щодо виділення коштів на проведення експертизи та ремонтних робіт 
закладі освіти, зокрема Широколанівської загальноосвітньої школи 
Веселинівського району. 
 На контролі постійної комісії залишається звернення депутата облансої 
ради Чорного С.В. щодо будівництва нового корпусу Мостівського НВК тощо. 

Враховуючи ситуацію, що склалася у зв’язку із пандемією упровадження 
технологій дистанційного навчання стало нагальною потребою. 

Найважливішим питання є збереження здоров’я усіх учасників освітнього 
процесу у період карантину.  

Враховуючи вищезазначене, постійна комісія обласної ради  
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію департаменту освіти і науки облдержадміністрації про 
початок нового навчального року  взяти до відома. 

2. З метою створення умов для навчання та розвитку дітей, особливо в 
умовах карантинних заходів, збереження їх здоров'я, зміцнення матеріально-
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технічної бази, отримання повноцінного та якісного харчування в закладах 
освіти області, на виконання відповідних рішень обласної ради, Заходів 
Програми розвитку освіти Миколаївської області на 2017-2021 роки 
рекомендувати облдержадміністрації, департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації спільно з райдержадміністраціями, ОТГ, міськвикон-
комами та органами місцевого самоврядування в межах повноважень провести 
організаційні заходи щодо: 

проведення та завершення в установленому порядку підготовки до роботи 
закладів освіти в осінньо-зимовий період, у тому числі капітальних ремонтів, 
ремонтів, реконструкції, утеплення стін будівель та заміни віконних блоків, 
проведення поточних ремонтних робіт приміщень у закладах освіти області, 

забезпечення підготовки приміщень загальноосвітніх шкіл, шкіл-
інтернатів, дошкільних навчальних закладів, професійно-технічних навчальних 
закладів, систем опалення, котелень, їдалень до зимового періоду,  

виконання протипожежних заходів у закладах освіти, у разі необхідності 
виділення коштів при внесенні змін чи формуванні місцевих бюджетів на 
наступний рік з метою вирішення питання, 

обстеження проектними організаціями будівель закладів освіти 
комунальної власності з метою запобігання руйнації приміщень та збереження 
життя дітей та викладачів,  

забезпечення організованим підвезенням до навчальних закладів усіх дітей 
сільської місцевості, які проживають на відстані понад 3 км від школи, та 
педагогічних працівників, забезпечення залучення до навчання 100% учнів, які 
проживають на закріплених територіях, 

забезпечення належної організації харчування дітей у навчальних та 
дошкільних закладах області,  

забезпечення виконання заходів, направлених на збереження здоровя усіх 
учасників освітнього процесу в умовах карантину. 

3. Рекомендувати управлінню капітального будівництва взяти на контроль 
ведення робіт на об’єктах галузі освіти обласної комунальної власності, на які у 
цьому році виділялися кошти з обласного бюджету, забезпечити ефективне і 
цільове їх використання та своєчасне завершення робіт. 

4. Департаменту освіти і науки облдержадміністрації надати обласній раді 
до 10 жовтня 2020 узагальнену інформацію щодо: початку нового навчального 
року (у тому числі у розрізі районів, міст, об’єднаних територіальних громад); 
стану підготовки до опалювального сезону; протипожежних заходів; обсягів 
виділених коштів та їх використання у зв’язку з пандемією Covid-19 (окремо у 
розрізі закладів освіти обласного підпорядкування та області); обсягів 
виділених коштів державної субвенції та їх фактичного використання за 
напрямком «Нова українська школа» (окремо у розрізі закладів освіти 
обласного підпорядкування та області) . 

  
 

  
Голова постійної комісії обласної ради               Надія ІВАНОВА 
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Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 
 

 
18 вересня 2020 року Миколаїв № 4
 
 
Про хід виконання Програми розвитку освіти 
Миколаївської області на 2017-2021 роки

 
Розглянувши та обговоривши інформацію із зазначеного питання, 

враховуючи лист департаменту освіти  і науки облдержадміністрації від        
04 серпня 2020 року № 2860/02/01-01.14, постійна комісія обласної ради 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію департаменту освіти і науки облдержадміністрації про хід 

виконання заходів Програми розвитку освіти Миколаївської області на 2017-
2021 роки взяти до відома. 

Зазначити, що органами виконавчої влади та місцевого самоврядування 
проведено роботу щодо виконання заходів вищезазначеної програми. 

2. З метою неухильного виконання заходів Програми розвитку освіти 
Миколаївської області на 2017-2021 роки, забезпечення якісно нового рівня 
розвитку освітньої галузі області, створення у навчальних закладах умов, які 
відповідають сучасним вимогам розвитку освіти та забезпечують якісне 
проведення навчально-виховного процесу рекомендувати облдерж-
адміністрації, райдержадміністраціям, ОТГ, районним радам, міським (міст 
обласного значення) радам в межах повноважень: 

- сприяти розвитку дошкільної освіти, зокрема: відкриттю, будівництву 
нових дошкільних навчальних закладів у типових та пристосованих 
приміщеннях, збільшенню відповідно до потреби кількості місць у дошкільних 
навчальних закладах, відкриттю додаткових груп; запровадженню різних форм 
охоплення дітей дошкільною освітою (групи короткотривалого перебування 
дітей, вихідного дня, на базі загальноосвітніх навчальних закладів, родинні 
групи тощо). 

- вживати заходів щодо створення умов у разі потреби з метою 
забезпечення освітніми послугами дітей з особливими освітніми потребами у 
загальноосвітніх навчальних закладах області, створення спеціальних класів 
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для навчання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх 
навчальних закладах області 

- продовжити придбання в установленому порядку автобусів для 
поповнення та оновлення парку шкільних автобусів для сільської місцевості, а 
також транспортних засобів, у тому числі для шкіл-інтернатів; 

- створити умови для професійної орієнтації та професійного навчання 
дітей і молоді, для перепідготовки робітничих кадрів на базі професійно-
технічних навчальних закладів області; 

- сприяти вдосконаленню діяльності органів студентського та учнівського 
самоврядування вищих і професійно-технічних навчальних закладів; 

- посилити контролю за прибуттям молодих спеціалістів, які навчалися за 
цільовими направленнями, до місця роботи. 

- вживати заходів щодо підтримки та розвитку обдарованих і талановитих 
дітей, зокрема проведенню літньої оздоровчої школи для обдарованої і 
талановитої учнівської молоді; 

- продовжити виплати премій переможцям ІV етапу всеукраїнських 
учнівських олімпіад з базових навчальних предметів, ІІІ етапу Всеукраїнського 
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії 
наук України, стипендії голови облдержадміністрації, обласної ради  учням 
професійно-технічних та студентам вищих навчальних закладів; соціальні 
стипендії для учнів професійно-технічних та студентів вищих навчальних 
закладів з метою підтримки обдарованої молоді пільгових категорій; 

- сприяти створенню належних умов для роботи молодих спеціалістів 
- продовжити надання додаткової одноразової грошової допомоги при 

першому працевлаштуванні у сільській місцевості випускників вищих 
навчальних закладів державної та комунальної форм власності незалежно від 
підпорядкування, які здобули спеціальність педагогічного профілю та 
навчалися за рахунок бюджетних коштів 

- поновити виплати щорічної премії кращим педагогічним працівникам 
області. 

4. Департаменту освіти і науки облдержадміністрації надати інформацію 
про хід виконання заходів Програми та цих рекомендацій у строки, зазначені у 
розділі7 "Організація і контроль за виконанням Програми" (до 15 лютого 2021 
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 МЕ Н ДА Ц І Ї 

 
 
18 вересня 2020 року Миколаїв № 5
 
 
Про зняття з контролю рішень обласної ради
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, враховуючи листи 
структурних підрозділів облдержадміністрації про виконання рішень обласної 
ради та їх пропозиції щодо зняття їх з контролю постійна комісія обласної ради 

 
 

ВИРІШИЛА:  
 

Вважати доцільним зняти з контролю такі рішення обласної ради: 
 
від 23 квітня 2009 року № 14 «Про організацію харчування учнів у 

загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах області»; 
 
від 16 квітня 2010 року № 24 «Про звіт облдержадміністрації щодо 

виконання рішення обласної ради від 23 квітня 2009 року № 14 «Про 
організацію харчування учнів у загальноосвітніх та дошкільних навчальних 
закладах області»; 

 
від 21 грудня 2017 року № 32 «Про надання згоди на безоплатну передачу 

нерухомого майна зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
Миколаївської області у комунальну власність територіальної громади міста 
Миколаєва»; 

 
від 05 липня 2018 року № 6 «Про перейменування Миколаївської обласної 

універсальної наукової бібліотеки ім. О. Гмирьова та затвердження її Статуту»; 
 
від 21 грудня  2018 року № 5 «Про продовження трудових відносин з 

директором комунального закладу «Центр фінансово-статистичного 
моніторингу, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення освітніх 
закладів» Миколаївської обласної ради»; 
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від 16 травня 2019 року № 2 «Про призначення Могильова О.С. на посаду 

директора оздоровчого центру "Орлятко" Миколаївської обласної ради»; 
 
від 16 травня 2019 року № 3 «Про призначення Щукіної Л.В. на посаду 

директора обласного Будинку художньої творчості»; 
 
від 16 травня 2019 року № 4 «Про призначення Юрченко Л.Г. на посаду 

директора Миколаївського обласного центру науково-технічної творчості 
учнівської молоді»; 

 
від 16 травня 2019 року № 5 «Про призначення Андрічук Т.Г. на посаду 

директора Миколаївського обласного Центру туризму, краєзнавства та 
екскурсій учнівської молоді»; 

 
від 16 травня 2019 року № 6 «Про призначення Сироти А.А. на посаду 

директора Миколаївського коледжу музичного мистецтва»; 
 
від 16 травня 2019 року № 33 «Про надання згоди на безоплатне прийняття 

з державної власності у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, 
міст Миколаївської області друкованої продукції Національної академії 
педагогічних наук України»; 

 
від 12 червня 2020 року № 14 «Про перейменування Миколаївського 

коледжу культури і мистецтв та затвердження його Статуту»; 
 
від 12 червня 2020 року № 15 «Про перейменування Миколаївського 

коледжу музичного мистецтва та затвердження його Статуту»; 
 
від 05 лютого 2019 року № 11 "Про надання згоди на безоплатну передачу 

індивідуально визначеного майна зі спільної власності територіальних громад 
сіл, селищ, міст Миколаївської області у комунальну власність територіальних 
громад області"; 

 
від 18 вересня 2019 року № 3 "Про надання згоди на безоплатну передачу 

індивідуально визначеного майна зі спільної власності територіальних громад 
сіл, селищ, міст Миколаївської області у комунальну власність територіальних 
громад області"; 

 
від 12 червня 2020 року № 11 "Про зміну типу та назви Миколаївського 

вищого училища фізичної культури Миколаївської обласної ради та 
затвердження його Статуту"; 

 
від 12 червня 2020 року № 12 "Про зміну типу та назви Комунального 

вищого навчального закладу "Новобузький педагогічний коледж" та 
затвердження його Статуту"; 



3 
 

 
від 12 червня 2020 року № 13 "Про зміну назви Миколаївського обласного 

Центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді та затвердження 
його Статуту". 

 
 

 
 
 
 
 
 
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 

 
 
18 вересня 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 висновки 
постійної комісії обласної ради з питань культури, науки і освіти, сім’ї та 
молоді, спорту від 02 липня 2020 року № 1 постійна комісія обласної ради 

 
 

ВИРІШИЛА:  
 

1. Рекомендувати департаменту освіти і науки облдержадміністрації 
об’єднати проєкти рішень «Про зміну типу та найменувань закладів освіти 
обласного підпорядкування та затвердження Статутів у новій редакції», «Про 
зміну типу та перейменування комунального закладу «Березківський 
навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа-інтернат-ліцей І-ІІІ 
ступенів» Миколаївської обласної ради у комунальний заклад «Березківський 
мистецький ліцей» Миколаївської обласної ради та затвердження статуту у 
новій редакції», Про зміну типу та перейменування комунального закладу 
«Загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів - центр загальної і профільної 
освіти та комплексної реабілітації» Миколаївської обласної ради у 
комунальний заклад «Миколаївський спортивний ліцей» Миколаївської 
обласної ради та затвердження статуту у новій редакції» в один проєкт. 

2. Винести доопрацьований проєкт рішення на розгляд тридцять восьмої 
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 

 
 
18 вересня 2020 року Миколаїв № 2
 
 
Про зміну типу та перейменування комунального 
закладу «Березківський навчально-виховний 
комплекс «Загальноосвітня школа-інтернат-ліцей І-
ІІІ ступенів» Миколаївської обласної ради у 
комунальний заклад «Березківський мистецький 
ліцей» Миколаївської обласної ради та 
затвердження статуту у новій редакції
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, постійна комісія 
обласної ради 

 
 

ВИРІШИЛА:  
 

1. Рекомендувати департаменту освіти і науки облдержадміністрації 
об’єднати проєкти рішень щодо зміни типу та найменувань закладів освіти 
обласного підпорядкування та затвердження їх Статутів в один проєкт. 

2. Винести доопрацьований проєкт рішення на розгляд тридцять восьмої 
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 

 
 
18 вересня 2020 року Миколаїв № 3
 
 
Про зміну типу та перейменування комунального 
закладу «Загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ 
ступенів - центр загальної і профільної освіти та 
комплексної реабілітації» Миколаївської обласної 
ради у комунальний заклад «Миколаївський 
спортивний ліцей» Миколаївської обласної ради та 
затвердження статуту у новій редакції
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, постійна комісія 
обласної ради 

 
 

ВИРІШИЛА:  
 

1. Вважати доцільним об’єднати проєкти рішень щодо зміни типу та 
найменувань закладів освіти обласного підпорядкування та затвердження їх 
Статутів в один проєкт. 

2. Винести доопрацьований проєкт рішення на розгляд тридцять восьмої 
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 

 
 
18 вересня 2020 року Миколаїв № 4
 
 
Про надання згоди на безоплатну передачу 
індивідуально визначеного майна зі спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
Миколаївської області у комунальну власність 
територіальних громад області
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, постійна комісія 
обласної ради 

 
 

ВИРІШИЛА:  
 

Винести питання на розгляд тридцять восьмої 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 

 
 
18 вересня 2020 року Миколаїв № 6
 
 
Про внесення змін до Цільової регіональної 
програми підтримки індивідуального житлового 
будівництва на селі та поліпшення житлово-
побутових умов сільського населення «Власний 
дім» на 2018-2023 роки 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, постійна комісія 
обласної ради 

 
 

ВИРІШИЛА:  
 

Винести питання на розгляд тридцять восьмої 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 

 
 
18 вересня 2020 року Миколаїв № 7
 
 
Про внесення змін та доповнень до обласної 
програми розвитку та підтримки закладів охорони 
здоров’я, які належать до спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст 
Миколаївської області на 2020-2022 роки, та 
надання населенню області медичних послуг понад 
обсяг, передбачений програмою державних 
гарантій медичного обслуговування населення, що 
додаються 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, постійна комісія 
обласної ради 

 
 

ВИРІШИЛА:  
 

Погодитись з висновками постійної комісії обласної ради з питань 
соціальної політики, охорони здоров’я, материнства, дитинства, розвитку зон 
відпочинку та туризму з цього питання. 

Винести питання на розгляд тридцять восьмої 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 

 
 
18 вересня 2020 року Миколаїв № 8
 
 
Про зміну типу та назви комунального вищого 
навчального закладу «Первомайський медичний 
коледж» та затвердження статуту у новій редакції
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, постійна комісія 
обласної ради 

 
 

ВИРІШИЛА:  
 

Погодитись з висновками постійної комісії обласної ради з питань 
соціальної політики, охорони здоров’я, материнства, дитинства, розвитку зон 
відпочинку та туризму з цього питання. 

Винести питання на розгляд тридцять восьмої 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 

 
 
18 вересня 2020 року Миколаїв № 9
 
 
Про передачу індивідуально визначеного майна зі 
спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст Миколаївської області у власність 
територіальної громади міста Первомайськ
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, постійна комісія 
обласної ради 

 
 

ВИРІШИЛА:  
 

Винести питання на розгляд тридцять восьмої 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 

 
 
18 вересня 2020 року Миколаїв № 10
 
 
Про надання згоди на безоплатну передачу 
індивідуально визначеного майна зі спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
Миколаївської області у спільну власність 
територіальних громад сіл, селищ Баштанського 
району 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, постійна комісія 
обласної ради 

 
 

ВИРІШИЛА:  
 

Винести питання на розгляд тридцять восьмої 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 

 
 
18 вересня 2020 року Миколаїв № 11
 
 
Про внесення доповнення до рішення обласної ради 
від 12 червня  2020 року № 9
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, постійна комісія 
обласної ради 

 
 

ВИРІШИЛА:  
 

Винести питання на розгляд тридцять восьмої 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 

 
 
18 вересня 2020 року Миколаїв № 12
 
 
Про обрання представників громадськості до 
складу поліцейської комісії Управління патрульної 
поліції в Миколаївській області
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, постійна комісія 
обласної ради 

 
 

ВИРІШИЛА:  
 

Винести питання на розгляд тридцять восьмої  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 

 
 
18 вересня 2020 року Миколаїв № 13
 
 
Про обрання представників громадськості до 
складу поліцейської комісії Управління поліції 
охорони в Миколаївській області
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, постійна комісія 
обласної ради 

 
 

ВИРІШИЛА:  
 

Винести питання на розгляд тридцять восьмої 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 

 
 
18 вересня 2020 року Миколаїв № 14
 
 
Про призначення Федорової С.Ф. директором КНП 
"Миколаївський обласний центр лікування 
інфекційних хвороб" 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, постійна комісія 
обласної ради 

 
 

ВИРІШИЛА:  
 

Винести питання на розгляд тридцять восьмої 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 

 
 
18 вересня 2020 року Миколаїв № 15
 
 
Про внесення змін до Положення про конкурс на 
посаду керівника комунального закладу загальної 
середньої освіти, затвердженого рішенням обласної 
ради від 12.04.2008 № 19 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, постійна комісія 
обласної ради 

 
 

ВИРІШИЛА:  
 

Винести питання на розгляд тридцять восьмої 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 

 
 
18 вересня 2020 року Миколаїв № 16
 
 
Про продовження строку дії на період до 2022 року 
включно Комплексної програми увічнення пам’яті 
учасників антитерористичної операції, жертв воєн 
та політичних репресій у Миколаївській області на 
2017-2020 роки
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, постійна комісія 
обласної ради 

 
 

ВИРІШИЛА:  
 

Винести питання на розгляд тридцять восьмої 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 

 
 
18 вересня 2020 року Миколаїв № 17
 
 
Про внесення змін до рішення обласної ради від 16 
жовтня 2009 року № 16 «Про обласну премію імені 
Федора Іванова – Героя України
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, постійна комісія 
обласної ради 

 
 

ВИРІШИЛА:  
 

Винести питання на розгляд тридцять восьмої сесії обласної ради сьомого 
скликання. 

 
 
 
 
 
 
 
Голова постійної комісії 
обласної ради              Надія ІВАНОВА 


	Порядок денний
	Протокол № 48 doc
	01_Про присвоєння імені Вінграновського
	02_Про хід виконання рек присвоєння імені Креміня
	03_ Про початок нового навчального року
	04_ Про хід виконання Програми розвитку освіти Миколаївської області на 2017-2021 роки
	05_Про зняття з контролю
	№ 1 Про зміну типу та найменувань закладів освіти обласного підпорядкування та затвердження Статутів у новій редакції
	№ 2 Про зміну назви Берізківський ЗОШІ
	№ 3 Про зміну назви ЗОШІ центр профосвіти
	№ 4 Пронадання згоди на передачу майна освіта
	№ 6 Власний дім
	№ 7 Програма розвитку закладів охорони здоровя
	№ 8  Про зміну Первомайський коледж
	№ 9 Про  передачу майна Первомайськ
	№ 10 Про  передачу майна Баштанський район
	№ 11 Про внесення доповнення до рішення обласної ради від 12 червня  2020 року № 9
	№ 12 Про обрання представників патрульна поліція
	№ 13 Про обрання представників поліція охорони
	№ 14 Про призначення Федорової
	№ 15 Про внесення змін до положення про конкурс
	№ 16 Про внесення змін до програми увічнення
	№ 17 Про внесення змін премія Іванова

