
Проєкт  

ПОРЯДОК ДЕННИЙ  

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

молодіжної політики та спорту 
 

06.09.2021 Черкаська обласна рада 

14.00 к. 434 
 

1. Про прийняття з державної власності цілісних майнових комплексів 

державних закладів професійної (професійно-технічної) освіти у спільну 

власність територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області  
Доповідає: 

Бондаренко 

Ігор Іванович 

- начальник управління об’єктами спільної 

власності територіальних громад області 

виконавчого апарту обласної ради 
 

2. Про затвердження техніко-економічного обґрунтування доцільності 

передачі цілісного майнового комплексу Черкаського державного бізнес-

коледжу з державної власності у спільну власність територіальних громад 

сіл, селищ, міст Черкаської області  
Доповідає: 

Бондаренко 

Ігор Іванович 

- начальник управління об’єктами спільної 

власності територіальних громад області 

виконавчого апарту обласної ради 
 

3. Про затвердження техніко-економічного обґрунтування доцільності 

передачі цілісного майнового комплексу Черкаського художньо-технічного 

коледжу з державної власності у спільну власність територіальних громад 

сіл, селищ, міст Черкаської області  
Доповідає: 

Бондаренко 

Ігор Іванович 

- начальник управління об’єктами спільної 

власності територіальних громад області 

виконавчого апарту обласної ради 
 

4. Про стан виконання Програми розвитку туризму Черкаської області 

на 2018 – 2020 роки  (розглядається в порядку контролю) 
Доповідає: 

Стеценко 

Василь Борисович 

- директор Департаменту регіонального 

 розвитку облдержадміністрації 
 

5.  Про внесення змін до Програми розвитку туризму Черкаської 

області на 2021 – 2025 роки  
Доповідає: 

Стеценко 

Василь Борисович 

- директор Департаменту регіонального 

 розвитку облдержадміністрації 
 

6. Про стан виконання Програми економічного і соціального розвитку 

Черкаської області на 2020 рік (розглядається в порядку контролю) 
Доповідає: 

Стеценко 

Василь Борисович 

- директор Департаменту регіонального 

 розвитку облдержадміністрації 
 



7. Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку 

Черкаської області на 2021 рік  
Доповідає: 

Стеценко 

Василь Борисович 

- директор Департаменту регіонального 

 розвитку облдержадміністрації 
 

8. Про внесення змін у додаток до обласної програми підтримки 

закладів вищої освіти Черкаської області на 2015-2024 роки  
Доповідає: 

Ткаченко  

Валентина Іванівна 
 

- головний спеціаліст  відділу вищої,  

професійно -технічної освіти та фінансового 

забезпечення  Управління освіти і науки 

облдержадміністрації 
 

9. Про новий склад конкурсної комісії з присудження Всеукраїнської 

літературної премії імені Василя Симоненка  
Доповідає: 

Шабатін  

Олександр Олексійович 

- начальник Управління культури та охорони 

культурної спадщини облдержадміністрації 
 

10. Про Програму підтримки діяльності осередків національних творчих 

спілок Черкаської області на 2022-2026 роки   
Доповідає: 

Шабатін  

Олександр Олексійович 
 

- начальник Управління культури та охорони 

культурної спадщини облдержадміністрації 

11. Про внесення змін до рішення обласної ради від 03.03.2006                      

№ 27-14/IV «Про встановлення обласних персональних стипендій»  
Доповідає: 

Шабатін  

Олександр Олексійович 

- начальник Управління культури та охорони 

культурної спадщини облдержадміністрації 
 

12. Про призначення Ткаченка О.В.  на посаду директора комунального 

закладу "Корсунь-Шевченківський багатопрофільний навчально-

реабілітаційний центр "Надія" Черкаської обласної ради" 
Доповідає: 

Мазур 

Людмила Олегівна 

- начальник управління юридичного 

забезпечення та роботи з персоналом 

виконавчого апарату обласної ради 
 

13. Про затвердження Концепції розвитку цифрових компетентностей 

жителів Черкаської області 
Доповідає: 

Хулап 

Дмитро Ігорович 

- начальник Відділу з питань цифрового 

розвитку, цифрових трансформацій та 

цифровізації  олдержадміністрації 
 


