
Проєкт  

ПОРЯДОК ДЕННИЙ  

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

молодіжної політики та спорту 

 

11.02.2021                                                                    Черкаська обласна рада 

10.00                                                                              мала сесійна зала 
 

 1. Про Програму економічного і соціального розвитку Черкаської 

області на 2021 рік  

Доповідає: 

Стеценко 

Василь Борисович 
 

- директор Департаменту регіонального 

 розвитку облдержадміністрації 

 2. Про План реалізації Стратегії розвитку Черкаської області на період 

2021-2023 роки   

Доповідає: 

Стеценко 

Василь Борисович 
 

- директор Департаменту регіонального 

 розвитку облдержадміністрації 

 3. Про Програму розвитку туризму Черкаської області                                                 

на 2021 – 2025 роки  

Доповідає: 

Стеценко 

Василь Борисович 
 

- директор Департаменту регіонального 

 розвитку облдержадміністрації 

4. Про виконання рішення обласної ради від 03.02.2017 №12-2/VIІ "Про 

програму національно – патріотичного виховання дітей та молоді Черкаської 

області на 2017-2020 роки"  

Доповідає: 

Солодкий  

Іван Володимирович 
 

- начальник управління у справах сім’ї, молоді 

та спорту облдержадміністрації 

 5. Про затвердження обласної цільової програми національно-

патріотичного виховання в Черкаській області на 2021-2025 роки  

Доповідає: 

Солодкий  

Іван Володимирович 
 

- начальник управління у справах сім’ї, молоді 

та спорту облдержадміністрації 

 6. Про обласну цільову соціальну програму "Молодь Черкащини" на 

2021 рік  

Доповідає: 

Солодкий  

Іван Володимирович 
 

- начальник управління у справах сім’ї, молоді 

та спорту облдержадміністрації 

 7. Про обласну соціальну програму протидії торгівлі людьми                              

на 2021  

Доповідає: 

Солодкий  

Іван Володимирович 

- начальник управління у справах сім’ї, молоді 

та спорту облдержадміністрації 



 8. Про внесення змін до рішення обласної ради від 19.02.2016                        

№ 3-17/VII "Про обласну програму "Шкільний автобус" на 2016-2020 роки"  

Доповідає: 

Сімушіна 

Оксана Іванівна 
 

- заступник начальника Управління освіти і 

науки облдержадміністрації 

 9. Про внесення змін до рішення обласної ради від 14.12.2011 № 10-

2/VI "Про обласну програму впровадження у навчально-виховний процес 

загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних 

технологій "Сто відсотків" на період до 2021 року"  

Доповідає: 

Сімушіна 

Оксана Іванівна 
 

- заступник начальника Управління освіти і 

науки облдержадміністрації 

 10. Про внесення змін до рішення обласної ради від 14.12.2011                

№10-3/VІ "Про обласну програму підвищення якості шкільної природничо-

математичної освіти на період до 2021 року"  

Доповідає: 

Сімушіна 

Оксана Іванівна 
 

- заступник начальника Управління освіти і 

науки облдержадміністрації 

 11. Про внесення змін до рішення обласної ради від 07.10.2016                                

№9-2/VІІ "Про обласну цільову програму "Інноваційні школи Черкащини" на 

період до 2020 року"  

Доповідає: 

Сімушіна 

Оксана Іванівна 
 

- заступник начальника Управління освіти і 

науки облдержадміністрації 

 12. Про внесення змін у додаток до обласної програми підтримки 

закладів вищої освіти Черкаської області на 2015-2024 роки  

Доповідає: 

Сімушіна 

Оксана Іванівна 
 

- заступник начальника Управління освіти і 

науки облдержадміністрації 

 13. Про внесення змін до рішення обласної ради від 07.10.2016 № 9-

4/VІІ "Про програму розвитку фізичної культури і спорту в області на 2016 – 

2020 роки"  

Доповідає: 

Солодкий  

Іван Володимирович 
 

- начальник управління у справах сім’ї, молоді 

та спорту облдержадміністрації 

 14. Про внесення змін до рішення обласної ради від 25.03.2016                                         

№ 4-3/VII "Про обласну Програму оздоровлення та відпочинку дітей на 2016-

2020 роки"  

Доповідає: 

Солодкий  

Іван Володимирович 

- начальник управління у справах сім’ї, 

молоді та спорту облдержадміністрації 

  

 



 15. Про внесення змін до складу комісії з проведення конкурсу на 

здобуття стипендії перспективним та провідним спортсменам області  

Доповідає: 

Солодкий  

Іван Володимирович 
 

- начальник управління у справах сім’ї,  

молоді та спорту облдержадміністрації 

 16. Про внесення змін до рішення обласної ради від 30.01.2014                     

№ 28-4/VI "Про обласну програму поліпшення кінообслуговування 

населення на 2014-2020 роки"  

Доповідає: 

Фіть  

Людмила Володимирівна 

- начальник Управління культури та охорони 

культурної спадщини облдержадміністрації 

 17. Про внесення змін до складу конкурсної комісії з присудження 

обласної премії імені Порфирія Демуцького в галузі аматорської народної 

творчості  

Доповідає: 

Фіть  

Людмила Володимирівна 
 

- начальник Управління культури та охорони 

культурної спадщини облдержадміністрації 

18. Про заснування стипендії голови Черкаської обласної ради 

обдарованим дітям області  

Доповідає: 

Сімушіна 

Оксана Іванівна 

- заступник начальника Управління освіти і 

науки облдержадміністрації 
 

19. Про виконання рішення обласної ради від 24.03.2017                                        

№ 13-2/VII "Про Програму підтримки української мови в Черкаській області 

на 2017 – 2020 роки"  

 Доповідає: 

Сімушіна 

Оксана Іванівна 

- заступник начальника Управління освіти і 

науки облдержадміністрації 
 

19.1. Про лист Черкаської обласної організації Всеукраїнського 

об’єднання ветеранів щодо розгляду на засіданні постійної комісії інформації 

про хід виконання рішення обласної ради від 24.03.2017 № 13-2/VII "Про 

Програму підтримки української мови в Черкаській області на 2017 – 2020 

роки" 

Доповідає: 

Данилевський   

Валерій Вікторович 
 

- голова постійної комісії 

20. Про хід виконання рішення обласної ради від 24.03.2017 № 13-3/VІІ 

"Про Програму підготовки та відзначення 100-річчя подій Української 

революції 1917–1921 років на 2017 – 2021 роки"  

Доповідає: 

Фіть  

Людмила Володимирівна 

 

 

- начальник Управління культури та охорони 

культурної спадщини облдержадміністрації 



20.1. Про лист Черкаської обласної організації Всеукраїнського 

об’єднання ветеранів щодо розгляду на засіданні постійної комісії інформації 

про хід виконання рішення обласної ради від 24.03.2017 № 13-3/VІІ "Про 

Програму підготовки та відзначення 100-річчя подій Української революції 

1917–1921 років на 2017 – 2021 роки" 

Доповідає: 

Данилевський   

Валерій Вікторович 
 

- голова постійної комісії 

 21. Про план роботи Черкаської обласної ради на 2021 рік 

Доповідає: 

Паніщев  

Богдан Євгенійович 
 

- керівник секретаріату обласної ради 

22. Про план роботи постійної комісії Черкаської обласної ради з 

питань освіти, науки, культури, молодіжної політики та спорту на 2021 рік 

Доповідає: 

Данилевський   

Валерій Вікторович 

- голова постійної комісії 

 


