
Проєкт  

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ  

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

молодіжної політики та спорту 
 

 

19.04.2020 Черкаська обласна рада 

14.00 к. 434 

 

1. Про зміну найменування Уманського обласного музичного коледжу 

ім. П.Д. Демуцького  
Доповідає: 

Нелезенко  

Ніна Петрівна 
 

- головний спеціаліст відділу з  питань оренди управління 

об’єктами спільної власності територіальних громад 

області виконавчого апарату обласної ради  

2. Про зміну найменування комунального вищого навчального 

закладу "Уманський гуманітарно-педагогічний коледж ім. Т.Г. Шевченка"  
Доповідає: 

Нелезенко  

Ніна Петрівна 
 

- головний спеціаліст відділу з  питань оренди 

управління об’єктами спільної власності 

територіальних громад області виконавчого апарату 

обласної ради 

3. Про затвердження звіту за 2020 рік із проведення моніторингу 

виконання Плану реалізації Стратегії розвитку Черкаської області на період 

2018-2020 роки та звіту з оцінки результативності виконання Плану 

реалізації Стратегії розвитку Черкаської області на період 2018-2020 роки  
Доповідає: 

Стеценко 

Василь 

Борисович 
 

- директор Департаменту регіонального розвитку 

облдержадміністрації 

4. Про хід виконання рішення обласної ради від 07.10.2016 № 9-4/ VIІ 

"Про Програму розвитку фізичної культури і спорту в області на 2016-2021 

роки"  
Доповідає: 

Солодкий  

Іван Володимирович 
 

- начальник Управління у справах сім’ї, молоді та 

спорту облдержадміністрації 

5.  Про внесення змін до програми розвитку фізичної культури і 

спорту в області на 2016-2021 роки"    
Доповідає: 

Солодкий  

Іван Володимирович 
 

- начальник Управління у справах сім’ї, молоді та 

спорту облдержадміністрації 

6. Про хід виконання рішення обласної ради від 25.06.2015 №41-4/VI 

"Про обласну програму підтримки закладів вищої освіти Черкаської області 

на 2015-2024 роки"  
Доповідає: 

Сімушіна - заступник начальника Управління освіти і науки 



Оксана 

Іванівна 
 

облдержадміністрації 

7. 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 

8. Про хід виконання 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 

9. 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 охоронии 

культурної спадщини облдержадміністрації 

10. Про внесення змін до рішення обласної ради від 24.12.2020                      

№4-8/VIII "Про обласний бюджет Черкаської області на 2021 рік"  
Доповідає: 

Кравченко 

Наталія Миколаївна 
 

- директор Департаменту фінансів  

облдержадміністрації 

11. Про внесення змін до рішення обласної ради від 26.06.2012                       

№16-10/VІ "Про заснування обласної стипендії перспективним та провідним 

спортсменам області"  
Доповідає: 

Солодкий  

Іван Володимирович 
 

- начальник Управління у справах сім’ї, молоді та 

спорту облдержадміністрації 
 

12.  Про внесення змін до рішення обласної ради від 19.02.2021                        

№5-31/VIII "Про заснування стипендії голови Черкаської обласної ради 

обдарованим дітям області"  
Доповідає: 

Сімушіна 

Оксана Іванівна 
 

- заступник начальника Управління освіти і науки 

облдержадміністрації 

13. Про заснування обласної премії молодим науковцям Черкащини  
Доповідає: 

Сімушіна 

Оксана Іванівна 
 

- заступник начальника Управління освіти і науки 

облдержадміністрації 



14. Про внесення змін до рішення обласної ради від 24.01.2020                   

№35-5/VII "Про комісію з присудження обласної премії імені Данила 

Нарбута"  
Доповідає: 

Фіть  

Людмила Володимирівна 
 

- начальник Управління культури та охорони 

культурної спадщини облдержадміністрації 

15. Про хід виконання рішень Черкаської обласної ради, головним 

виконавцем яких є Управління культури та охорони культурної спадщини 

обласної державної адміністрації: 
від 08.09.2017 №16-21/VІІ "Про Програму підтримки діяльності осередків 

національних творчих спілок Черкаської області на 2017-2021 роки"; 

від 22.11.2018 № 26-23/VIІ "Про Програму поповнення бібліотечних фондів  

у Черкаській області на 2018-2023 роки"  
Доповідає: 

Фіть  

Людмила Володимирівна 
 

- начальник Управління культури та охорони 

культурної спадщини облдержадміністрації 

16. Про хід виконання рішень Черкаської обласної ради, головним 

виконавцем яких є Управління освіти і науки обласної державної 

адміністрації:  
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"; 

від 19.02.2016 №3-17/VІІ "Про обласну програму "Шкільний автобус"                       

на 2016-2024 роки";  

від 07.10.2016 №9-2/VІІ "Про обласну цільову програму "Інноваційні школи 

Черкащини" на період до 2023 року"; 

від 14.12.2011 №10-3/VI "Про обласну програму підвищення якості шкільної 

природничо-математичної освіти на період до 2021 року"; 

від 14.12.2011 №10-1/VІ "Про обласну програму розвитку дошкільної освіти 

на період до 2022 року"  
Доповідає: 

Сімушіна 

Оксана Іванівна 
 

- заступник начальника Управління освіти і науки 

облдержадміністрації 

17. Про хід виконання рішень Черкаської обласної ради, головним 

виконавцем яких є Управління комунікацій обласної державної адміністрації: 
від 22.11.2018 №26-22/VIІ "Про Програму розвитку інформаційного простору 

Черкаської області на 2019 - 2023 роки";  

від 24.04.2015 №39-3/VI "Про обласну програму розвитку громадянського 

суспільства на період до 2021 року"  
Доповідає: 

Марунчак 

Юлія Віталіївна 
 

- т.в.о начальника управління комунікацій 

облдержадміністрації 

18. Про хід виконання рішень Черкаської обласної ради, головним 

виконавцем яких є Управління у справах сім’ї, молоді та спорту обласної 

державної адміністрації: 



від 12.06.2020 № 37-15/VII "Про обласну цільову соціальну програму 

підтримки сім’ї до 2024 року"; 

від 22.12.2017 №19-12/VIІ "Про обласну програму забезпечення молоді 

житлом на 2018 – 2022 роки",  

від 25.03.2016 № 4-3/VII "Про обласну Програму оздоровлення та відпочинку 

дітей на 2016-2021 роки"; 

від 06.07.2018№ 23-13/VIІ "Про програму розвитку боксу в Черкаській 

області на 2018 – 2022 роки"  
Доповідає: 

Солодкий  

Іван Володимирович 
 

- начальник Управління у справах сім’ї, молоді та 

спорту облдержадміністрації 

19. Про виконання рішень Черкаської обласної ради, головним 

виконавцем яких є Управління у справах сім’ї, молоді та спорту обласної 

державної адміністрації: 
від 07.10.2016 № 9-5/VII "Про затвердження обласної соціальної програми  

протидії торгівлі людьми на період до 2020 року";  

від 28.12.2011 №11-3/VI "Про програму розвитку футболу в Черкаській 

області на 2012 -2020 роки"  
Доповідає: 

Солодкий  

Іван Володимирович 
 

- начальник Управління у справах сім’ї, молоді та 

спорту облдержадміністрації 

20. Про виконання рішень Черкаської обласної ради, головним 

виконавцем яких є Управління охорони здоров’я обласної державної 

адміністрації: 
від 24.04.2015 №39-5/VІ "Про обласну програму профілактики та лікування 

стоматологічних захворювань на 2015-2020 роки"; 

від 28.08.2015 № 42-5/VI "Про обласну Програму розвитку паліативної 

допомоги на 2015-2020 роки"  
Доповідає: 

Бондар  

Тетяна Олександрівна 
 

- в.о. начальника Управління охорони здоров’я 

облдержадміністрації 

21. Про виконання Обласної цільової програми забезпечення 

збереженості документів Національного архівного фонду на 2011 – 2020 роки  
Доповідає: 

Клименко  

Тетяна Анатоліївна 
 

- директор Державного архіву Черкаської області  

22. Про виконання рішення обласної ради від 07.10.2016 № 9-7/VIІ 

"Про Програму регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними 

методами у Черкаській області на 2016-2020 роки"  
Доповідають: 

Чубань  

Сергій Васильович  

- директор Департаменту інфраструктури та житлово-

комунального господарства облдержадміністрації 

Дмитренко 

Василь Іванович 

- заступник директора Департаменту будівництва 

облдержадміністрації 
 


